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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
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ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي + ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي + ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي + ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي +     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....يك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+يك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+يك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+يك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رش وحده ال رش وحده ال رش وحده ال رش     ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU     وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك 

        ....يف الناريف الناريف الناريف النار

        ::::ٔاسـئ] عىل ما سـبقٔاسـئ] عىل ما سـبقٔاسـئ] عىل ما سـبقٔاسـئ] عىل ما سـبق

وما حـمك وما حـمك وما حـمك وما حـمك محله، اكلسـباع وامحلر،محله، اكلسـباع وامحلر،محله، اكلسـباع وامحلر،محله، اكلسـباع وامحلر،ما معىن السؤر، وبني حمك سؤر ما ال يؤلك ما معىن السؤر، وبني حمك سؤر ما ال يؤلك ما معىن السؤر، وبني حمك سؤر ما ال يؤلك ما معىن السؤر، وبني حمك سؤر ما ال يؤلك : : : : ١١١١سسسس
        سؤر الهرة؟ سؤر الهرة؟ سؤر الهرة؟ سؤر الهرة؟ 

        هل جيوز اسـتعامل آنية اiهب والفضة يف الوضوء والغسل؟ هل جيوز اسـتعامل آنية اiهب والفضة يف الوضوء والغسل؟ هل جيوز اسـتعامل آنية اiهب والفضة يف الوضوء والغسل؟ هل جيوز اسـتعامل آنية اiهب والفضة يف الوضوء والغسل؟ : : : : ٢٢٢٢سسسس

        ما حمك اسـتعامل إالهاب يف الوضوء والغسل؟ ما حمك اسـتعامل إالهاب يف الوضوء والغسل؟ ما حمك اسـتعامل إالهاب يف الوضوء والغسل؟ ما حمك اسـتعامل إالهاب يف الوضوء والغسل؟ : : : : ٣٣٣٣سسسس

        ما حمك آنية الكفار؟ ما حمك آنية الكفار؟ ما حمك آنية الكفار؟ ما حمك آنية الكفار؟ : : : : ٤٤٤٤سسسس

ــة يف : : : : ٥٥٥٥سسسس ــشرتط العــدد ثالث ــني vســتنجاء وvســـتجامر، وهــل ي ــا الفــرق ب ــة يف م ــشرتط العــدد ثالث ــني vســتنجاء وvســـتجامر، وهــل ي ــا الفــرق ب ــة يف م ــشرتط العــدد ثالث ــني vســتنجاء وvســـتجامر، وهــل ي ــا الفــرق ب ــة يف م ــشرتط العــدد ثالث ــني vســتنجاء وvســـتجامر، وهــل ي ــا الفــرق ب م
        vسـتجامر؟ vسـتجامر؟ vسـتجامر؟ vسـتجامر؟ 

        ما حمك البول يف املاء الراكد؟ما حمك البول يف املاء الراكد؟ما حمك البول يف املاء الراكد؟ما حمك البول يف املاء الراكد؟: : : : ٦٦٦٦سسسس
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        ما حمك اسـتقبال القب] واسـتد�رها يف الصحراء والبنيان؟ ما حمك اسـتقبال القب] واسـتد�رها يف الصحراء والبنيان؟ ما حمك اسـتقبال القب] واسـتد�رها يف الصحراء والبنيان؟ ما حمك اسـتقبال القب] واسـتد�رها يف الصحراء والبنيان؟ : : : : ٧٧٧٧سسسس

        :::: املنت املنت املنت املنت
        ::::ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ : : : : املساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسة....

يكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لئال يرتد البول ٕاليه، ويكره يكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لئال يرتد البول ٕاليه، ويكره يكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لئال يرتد البول ٕاليه، ويكره يكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لئال يرتد البول ٕاليه، ويكره 
َ يبول، فسمل� عليه، فمل يرّد عليه ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ يبول، فسمل� عليه، فمل يرّد عليهال�م؛ فقد مّر رجل والنيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ يبول، فسمل� عليه، فمل يرّد عليهال�م؛ فقد مّر رجل والنيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ يبول، فسمل� عليه، فمل يرّد عليهال�م؛ فقد مّر رجل والنيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�         ....ال�م؛ فقد مّر رجل والنيب َصىل� ا��

ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ««««: : : :  حلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجس حلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجس حلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجس حلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجسويكره ٔان يبول يف َشق وحنوه؛ويكره ٔان يبول يف َشق وحنوه؛ويكره ٔان يبول يف َشق وحنوه؛ويكره ٔان يبول يف َشق وحنوه؛
َ هنـى ٔان يبال يف اجلُْحـر، قيـل لقتـادة ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ هنـى ٔان يبال يف اجلُْحـر، قيـل لقتـادةَصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ هنـى ٔان يبال يف اجلُْحـر، قيـل لقتـادةَصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ هنـى ٔان يبال يف اجلُْحـر، قيـل لقتـادةَصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� : : : : مفـا �ل اجلحـر؟ قـالمفـا �ل اجلحـر؟ قـالمفـا �ل اجلحـر؟ قـالمفـا �ل اجلحـر؟ قـال: : : : َصىل� ا��

ؤالنه ال يـأمن ٔان يكـون فيـه حيـوان فيؤذيـه، ٔاو يكـون ؤالنه ال يـأمن ٔان يكـون فيـه حيـوان فيؤذيـه، ٔاو يكـون ؤالنه ال يـأمن ٔان يكـون فيـه حيـوان فيؤذيـه، ٔاو يكـون ؤالنه ال يـأمن ٔان يكـون فيـه حيـوان فيؤذيـه، ٔاو يكـون . . . . »»»»ٕاهنا مساكن اجلنٕاهنا مساكن اجلنٕاهنا مساكن اجلنٕاهنا مساكن اجلن: : : : يقاليقاليقاليقال
        ....مسكنًا للجن فيؤذهيممسكنًا للجن فيؤذهيممسكنًا للجن فيؤذهيممسكنًا للجن فيؤذهيم

ُ عَلَْيـِه ويكره ٔان يدخل اخلالء بيشء فيهويكره ٔان يدخل اخلالء بيشء فيهويكره ٔان يدخل اخلالء بيشء فيهويكره ٔان يدخل اخلالء بيشء فيه ُ عَلَْيـِه  ذْكُر هللا ٕاال حلاجـة؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه  ذْكُر هللا ٕاال حلاجـة؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه  ذْكُر هللا ٕاال حلاجـة؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا��  ذْكُر هللا ٕاال حلاجـة؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا��
        ....»»»»اكن ٕاذا دخل اخلالء وضع خامتهاكن ٕاذا دخل اخلالء وضع خامتهاكن ٕاذا دخل اخلالء وضع خامتهاكن ٕاذا دخل اخلالء وضع خامته««««    َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ 

ٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأس، اكحلاجة ٕاىل ا°خول �ٔالوراق النقدية اليت فهيا ٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأس، اكحلاجة ٕاىل ا°خول �ٔالوراق النقدية اليت فهيا ٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأس، اكحلاجة ٕاىل ا°خول �ٔالوراق النقدية اليت فهيا ٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأس، اكحلاجة ٕاىل ا°خول �ٔالوراق النقدية اليت فهيا 
        ....امس هللا؛ فٕانه ٕان تركها خارجًا اكنت عرضة للرسقة ٔاو النسـيانامس هللا؛ فٕانه ٕان تركها خارجًا اكنت عرضة للرسقة ٔاو النسـيانامس هللا؛ فٕانه ٕان تركها خارجًا اكنت عرضة للرسقة ٔاو النسـيانامس هللا؛ فٕانه ٕان تركها خارجًا اكنت عرضة للرسقة ٔاو النسـيان

رم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو رم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو رم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو رم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو ٔاما املصحف فٕانه حئاما املصحف فٕانه حئاما املصحف فٕانه حئاما املصحف فٕانه حي
        ....ٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانةٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانةٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانةٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانة

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        :::: ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ  ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ  ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ  ما يكره فع� للُمَتَخّيلِ 

 لـو  لـو  لـو  لـو ))))يكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لـئال يرتـد البـول ٕاليـهيكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لـئال يرتـد البـول ٕاليـهيكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لـئال يرتـد البـول ٕاليـهيكره حال قضاء احلاجة اسـتقبال �ب الرحي بال حائل؛ لـئال يرتـد البـول ٕاليـه
ن املمكـن يرتـد ٕاليـك البـول فيـنجس ن املمكـن يرتـد ٕاليـك البـول فيـنجس ن املمكـن يرتـد ٕاليـك البـول فيـنجس ن املمكـن يرتـد ٕاليـك البـول فيـنجس  مفـ مفـ مفـ مفـٔاثنـاء البـولٔاثنـاء البـولٔاثنـاء البـولٔاثنـاء البـول    ككككيوجد رحي فال تسـتقب� ٔالنيوجد رحي فال تسـتقب� ٔالنيوجد رحي فال تسـتقب� ٔالنيوجد رحي فال تسـتقب� ٔالن

        . . . . مالبسك ٔاو بدنكمالبسك ٔاو بدنكمالبسك ٔاو بدنكمالبسك ٔاو بدنك
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 ولكن يسـتثىن يف حال الرضورة، لو رٔايت رضيرا ســيقع يف حفـرة  ولكن يسـتثىن يف حال الرضورة، لو رٔايت رضيرا ســيقع يف حفـرة  ولكن يسـتثىن يف حال الرضورة، لو رٔايت رضيرا ســيقع يف حفـرة  ولكن يسـتثىن يف حال الرضورة، لو رٔايت رضيرا ســيقع يف حفـرة ))))ويكره ال�مويكره ال�مويكره ال�مويكره ال�م((((
Áمثًال، حيهنا يلزمك رسيًعا ٔان تنهبه، احذر من احلفرة ٔاو ما شابه ذÁمثًال، حيهنا يلزمك رسيًعا ٔان تنهبه، احذر من احلفرة ٔاو ما شابه ذÁمثًال، حيهنا يلزمك رسيًعا ٔان تنهبه، احذر من احلفرة ٔاو ما شابه ذÁمثًال، حيهنا يلزمك رسيًعا ٔان تنهبه، احذر من احلفرة ٔاو ما شابه ذ . . . .        

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ----فقد مّر رجل والنيب فقد مّر رجل والنيب فقد مّر رجل والنيب فقد مّر رجل والنيب ((((     ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� ا��     ))))عليـه، فـمل يـرّد عليـهعليـه، فـمل يـرّد عليـهعليـه، فـمل يـرّد عليـهعليـه، فـمل يـرّد عليـه يبـول، فـسمل�  يبـول، فـسمل�  يبـول، فـسمل�  يبـول، فـسمل� ----َصىل� ا��

 مل يرد عليه مث تميم ٔاو توضأ عـىل حـسب  مل يرد عليه مث تميم ٔاو توضأ عـىل حـسب  مل يرد عليه مث تميم ٔاو توضأ عـىل حـسب  مل يرد عليه مث تميم ٔاو توضأ عـىل حـسب ����طبعا فيه رواÈت لهذا احلديث النيب طبعا فيه رواÈت لهذا احلديث النيب طبعا فيه رواÈت لهذا احلديث النيب طبعا فيه رواÈت لهذا احلديث النيب 

 ؤاÎ عـىل غـري  ؤاÎ عـىل غـري  ؤاÎ عـىل غـري  ؤاÎ عـىل غـري ����الرواÈت وÎدى عـىل هـذا الرجـل فقـال كرهـت ٔان ٔاذكـر هللا الرواÈت وÎدى عـىل هـذا الرجـل فقـال كرهـت ٔان ٔاذكـر هللا الرواÈت وÎدى عـىل هـذا الرجـل فقـال كرهـت ٔان ٔاذكـر هللا الرواÈت وÎدى عـىل هـذا الرجـل فقـال كرهـت ٔان ٔاذكـر هللا 
ولكن هنا احلديث رصحي ٔانه ال جيوز لٕالنسان ٔان يسمل عىل رجل يبـول ٔاو ولكن هنا احلديث رصحي ٔانه ال جيوز لٕالنسان ٔان يسمل عىل رجل يبـول ٔاو ولكن هنا احلديث رصحي ٔانه ال جيوز لٕالنسان ٔان يسمل عىل رجل يبـول ٔاو ولكن هنا احلديث رصحي ٔانه ال جيوز لٕالنسان ٔان يسمل عىل رجل يبـول ٔاو . . . . طهارةطهارةطهارةطهارة

        . . . . يقيض حاجتهيقيض حاجتهيقيض حاجتهيقيض حاجته

        . . . .  الشقوق اليت يف اجلدران السـÓ اجلدران املهجورة الشقوق اليت يف اجلدران السـÓ اجلدران املهجورة الشقوق اليت يف اجلدران السـÓ اجلدران املهجورة الشقوق اليت يف اجلدران السـÓ اجلدران املهجورة))))بول يف َشق وحنوهبول يف َشق وحنوهبول يف َشق وحنوهبول يف َشق وحنوهويكره ٔان ي ويكره ٔان ي ويكره ٔان ي ويكره ٔان ي ((((

َ - - - - ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ٔان النيب ««««: (: (: (: (حلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجسحلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجسحلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجسحلديث قتادة عن عبد هللا بن رسجس(((( ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�  هنـى  هنـى  هنـى  هنـى - - - -  َصىل� ا��
هذا هذا هذا هذا )  )  )  )  » » » » ٕاهنا مساكن اجلنٕاهنا مساكن اجلنٕاهنا مساكن اجلنٕاهنا مساكن اجلن:  :  :  :  يقاليقاليقاليقال:  :  :  :  مفا �ل اجلحر؟ قالمفا �ل اجلحر؟ قالمفا �ل اجلحر؟ قالمفا �ل اجلحر؟ قال: : : : ٔان يبال يف اجلُْحر، قيل لقتادةٔان يبال يف اجلُْحر، قيل لقتادةٔان يبال يف اجلُْحر، قيل لقتادةٔان يبال يف اجلُْحر، قيل لقتادة
ن إالنـسان حيتـاط لنفـسه ن إالنـسان حيتـاط لنفـسه ن إالنـسان حيتـاط لنفـسه ن إالنـسان حيتـاط لنفـسه أ أ أ أ ولكن حنن نقـول ولكن حنن نقـول ولكن حنن نقـول ولكن حنن نقـول ،،،، وتضعيفه  وتضعيفه  وتضعيفه  وتضعيفه احلديث خمتلف يف حتسينهاحلديث خمتلف يف حتسينهاحلديث خمتلف يف حتسينهاحلديث خمتلف يف حتسينه

 Áٔالنه من املمكن يكون فيه هوام تؤذيه، ٔاو يكون فيه مسكن للجن ٔاو ما شابه ذ Áٔالنه من املمكن يكون فيه هوام تؤذيه، ٔاو يكون فيه مسكن للجن ٔاو ما شابه ذ Áٔالنه من املمكن يكون فيه هوام تؤذيه، ٔاو يكون فيه مسكن للجن ٔاو ما شابه ذ Áٔالنه من املمكن يكون فيه هوام تؤذيه، ٔاو يكون فيه مسكن للجن ٔاو ما شابه ذ
        . . . . فيؤذيهفيؤذيهفيؤذيهفيؤذيه

ويكره ويكره ويكره ويكره .  .  .  .  ؤالنه ال يأمن ٔان يكون فيه حيوان فيؤذيه، ٔاو يكون مسكنًا للجن فيؤذهيمؤالنه ال يأمن ٔان يكون فيه حيوان فيؤذيه، ٔاو يكون مسكنًا للجن فيؤذهيمؤالنه ال يأمن ٔان يكون فيه حيوان فيؤذيه، ٔاو يكون مسكنًا للجن فيؤذهيمؤالنه ال يأمن ٔان يكون فيه حيوان فيؤذيه، ٔاو يكون مسكنًا للجن فيؤذهيم((((
ٔانت معـك ورقـة مـثًال فهيـا ٔانت معـك ورقـة مـثًال فهيـا ٔانت معـك ورقـة مـثًال فهيـا ٔانت معـك ورقـة مـثًال فهيـا  يعين  يعين  يعين  يعين ))))ٔان يدخل اخلالء بيشء فيه ذْكُر هللا ٕاال حلاجةٔان يدخل اخلالء بيشء فيه ذْكُر هللا ٕاال حلاجةٔان يدخل اخلالء بيشء فيه ذْكُر هللا ٕاال حلاجةٔان يدخل اخلالء بيشء فيه ذْكُر هللا ٕاال حلاجة

 فيكره Á ٔان تدخل هبـا اخلـالء ٕاال حلاجـة، يعـين خـشـية الـضياع،  فيكره Á ٔان تدخل هبـا اخلـالء ٕاال حلاجـة، يعـين خـشـية الـضياع،  فيكره Á ٔان تدخل هبـا اخلـالء ٕاال حلاجـة، يعـين خـشـية الـضياع،  فيكره Á ٔان تدخل هبـا اخلـالء ٕاال حلاجـة، يعـين خـشـية الـضياع، ����امس هللا امس هللا امس هللا امس هللا 

 مـن الـضياع فـأردت ٔان تأخـذه  مـن الـضياع فـأردت ٔان تأخـذه  مـن الـضياع فـأردت ٔان تأخـذه  مـن الـضياع فـأردت ٔان تأخـذه ����ولكن هنا لو خفت عـىل يشء فيـه ذكـر هللا ولكن هنا لو خفت عـىل يشء فيـه ذكـر هللا ولكن هنا لو خفت عـىل يشء فيـه ذكـر هللا ولكن هنا لو خفت عـىل يشء فيـه ذكـر هللا 
معك يف اخلالء البد ٔان تسرته تضعه يف جيبـك ٔاو تـضعه يف جـراب ٔاو مـا شـابه معك يف اخلالء البد ٔان تسرته تضعه يف جيبـك ٔاو تـضعه يف جـراب ٔاو مـا شـابه معك يف اخلالء البد ٔان تسرته تضعه يف جيبـك ٔاو تـضعه يف جـراب ٔاو مـا شـابه معك يف اخلالء البد ٔان تسرته تضعه يف جيبـك ٔاو تـضعه يف جـراب ٔاو مـا شـابه 

        . . . . ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----    ذÁ، هذا من �ب تعظمي شعائر هللاذÁ، هذا من �ب تعظمي شعائر هللاذÁ، هذا من �ب تعظمي شعائر هللاذÁ، هذا من �ب تعظمي شعائر هللا

َ ----ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب (((( ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�  طبعـا  طبعـا  طبعـا  طبعـا ))))»»»»اكن ٕاذا دخـل اخلـالء وضـع خامتـهاكن ٕاذا دخـل اخلـالء وضـع خامتـهاكن ٕاذا دخـل اخلـالء وضـع خامتـهاكن ٕاذا دخـل اخلـالء وضـع خامتـه « « « «---- َصىل� ا��

 منقوش عليه محمـد رسـول  منقوش عليه محمـد رسـول  منقوش عليه محمـد رسـول  منقوش عليه محمـد رسـول ����احلديث فيه ¹م، ٔالهنم اكنوا يقولون ٕان خامت النيب احلديث فيه ¹م، ٔالهنم اكنوا يقولون ٕان خامت النيب احلديث فيه ¹م، ٔالهنم اكنوا يقولون ٕان خامت النيب احلديث فيه ¹م، ٔالهنم اكنوا يقولون ٕان خامت النيب 



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت

 

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

Uٔهللا وهذا احلديث ال يصح، ولكن حنـن °ينـا دليـل عـام يف املـساUٔهللا وهذا احلديث ال يصح، ولكن حنـن °ينـا دليـل عـام يف املـساUٔهللا وهذا احلديث ال يصح، ولكن حنـن °ينـا دليـل عـام يف املـساUَٔوَمـن ﴿﴿﴿﴿    : : : : هللا وهذا احلديث ال يصح، ولكن حنـن °ينـا دليـل عـام يف املـسا َÁَِوَمـن َذ َÁَِوَمـن َذ َÁَِوَمـن َذ َÁَِذ
َا ِمن تَْقَوى الُقلُوِب يُعَ يُعَ يُعَ يُعَ  هن�

á
ِ فَا ْم َشَعائَِر ا�� َا ِمن تَْقَوى الُقلُوِب ّظِ هن�
á
ِ فَا ْم َشَعائَِر ا�� َا ِمن تَْقَوى الُقلُوِب ّظِ هن�
á
ِ فَا ْم َشَعائَِر ا�� َا ِمن تَْقَوى الُقلُوِب ّظِ هن�
á
ِ فَا ْم َشَعائَِر ا��         . . . .     ]]]]٣٢٣٢٣٢٣٢: : : : احلجاحلجاحلجاحلج    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ّظِ

ن تدخل اخلالء ومعك يشء ن تدخل اخلالء ومعك يشء ن تدخل اخلالء ومعك يشء ن تدخل اخلالء ومعك يشء أ أ أ أ  يعين فيه حاجة  يعين فيه حاجة  يعين فيه حاجة  يعين فيه حاجة ) ) ) ) ٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأسٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأسٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأسٔاما عند احلاجة والرضورة فال بأس((((

فيه معــ] علهيــا لفــظ فيه معــ] علهيــا لفــظ فيه معــ] علهيــا لفــظ فيه معــ] علهيــا لفــظ فلــو تركتــه خــارج امحلــام فيعــرض للــضياع،فلــو تركتــه خــارج امحلــام فيعــرض للــضياع،فلــو تركتــه خــارج امحلــام فيعــرض للــضياع،فلــو تركتــه خــارج امحلــام فيعــرض للــضياع،    ����فيــه امس هللا فيــه امس هللا فيــه امس هللا فيــه امس هللا 
 بعض أالشـياء اليت يسموها ما شاء هللا  بعض أالشـياء اليت يسموها ما شاء هللا  بعض أالشـياء اليت يسموها ما شاء هللا  بعض أالشـياء اليت يسموها ما شاء هللا اجلالU مثًال، ممكن املرٔاة تكون تلبس مثًال اجلالU مثًال، ممكن املرٔاة تكون تلبس مثًال اجلالU مثًال، ممكن املرٔاة تكون تلبس مثًال اجلالU مثًال، ممكن املرٔاة تكون تلبس مثًال 

مكتوب علهيا ما شاء هللا، فهذه لو خافت علهيا الضياع خارج امحلامـات ٔاو خـارج مكتوب علهيا ما شاء هللا، فهذه لو خافت علهيا الضياع خارج امحلامـات ٔاو خـارج مكتوب علهيا ما شاء هللا، فهذه لو خافت علهيا الضياع خارج امحلامـات ٔاو خـارج مكتوب علهيا ما شاء هللا، فهذه لو خافت علهيا الضياع خارج امحلامـات ٔاو خـارج 
        . . . . اخلالء جيوز ٔان تدخل هبا اخلالء ولكن تسرتهااخلالء جيوز ٔان تدخل هبا اخلالء ولكن تسرتهااخلالء جيوز ٔان تدخل هبا اخلالء ولكن تسرتهااخلالء جيوز ٔان تدخل هبا اخلالء ولكن تسرتها

اكحلاجة ٕاىل ا°خـول �ٔالوراق النقديـة الـيت فهيـا امس هللا؛ فٕانـه ٕان تركهـا خارجـًا اكحلاجة ٕاىل ا°خـول �ٔالوراق النقديـة الـيت فهيـا امس هللا؛ فٕانـه ٕان تركهـا خارجـًا اكحلاجة ٕاىل ا°خـول �ٔالوراق النقديـة الـيت فهيـا امس هللا؛ فٕانـه ٕان تركهـا خارجـًا اكحلاجة ٕاىل ا°خـول �ٔالوراق النقديـة الـيت فهيـا امس هللا؛ فٕانـه ٕان تركهـا خارجـًا ((((
        ....لنسـيانلنسـيانلنسـيانلنسـياناكنت عرضة للرسقة ٔاو ااكنت عرضة للرسقة ٔاو ااكنت عرضة للرسقة ٔاو ااكنت عرضة للرسقة ٔاو ا

ٔاما املصحف فٕانه حيرم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو ٔاما املصحف فٕانه حيرم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو ٔاما املصحف فٕانه حيرم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو ٔاما املصحف فٕانه حيرم ا°خول به سواء اكن ظاهرًا ٔاو خفيـًا؛ ٔالنـه ¹م هللا وهـو 
 يعين املصحف ال جيـوز Á  يعين املصحف ال جيـوز Á  يعين املصحف ال جيـوز Á  يعين املصحف ال جيـوز Á ))))ٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانةٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانةٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانةٔارشف ال�م، ودخول اخلالء به فيه نوع من إالهانة

        ....حبال من أالحوال ٔان تدخل به اخلالءحبال من أالحوال ٔان تدخل به اخلالءحبال من أالحوال ٔان تدخل به اخلالءحبال من أالحوال ٔان تدخل به اخلالء

 ٔان  ٔان  ٔان  ٔان لو وضعته يف جراب وخفت عليـه الـضياع جيـوزلو وضعته يف جراب وخفت عليـه الـضياع جيـوزلو وضعته يف جراب وخفت عليـه الـضياع جيـوزلو وضعته يف جراب وخفت عليـه الـضياع جيـوز: : : : شـيخ إالسالم ابن تميية قالشـيخ إالسالم ابن تميية قالشـيخ إالسالم ابن تميية قالشـيخ إالسالم ابن تميية قال
ولكن أالحـوط ٔاننـا ال نـدخل اخلـالء �ملـصحف سـواء اكن يف ولكن أالحـوط ٔاننـا ال نـدخل اخلـالء �ملـصحف سـواء اكن يف ولكن أالحـوط ٔاننـا ال نـدخل اخلـالء �ملـصحف سـواء اكن يف ولكن أالحـوط ٔاننـا ال نـدخل اخلـالء �ملـصحف سـواء اكن يف ::::الشارحالشارحالشارحالشارح    تدخل به،تدخل به،تدخل به،تدخل به،

        . . . . جراب ٔاو يف غري جرابجراب ٔاو يف غري جرابجراب ٔاو يف غري جرابجراب ٔاو يف غري جراب

        هل جيوز دخول اخلالء �حملمول اiي عليه كتاب هللا؟هل جيوز دخول اخلالء �حملمول اiي عليه كتاب هللا؟هل جيوز دخول اخلالء �حملمول اiي عليه كتاب هللا؟هل جيوز دخول اخلالء �حملمول اiي عليه كتاب هللا؟

واجلهاز فيه ٔاشـياء كثرية من ¹م البرش واجلهاز فيه ٔاشـياء كثرية من ¹م البرش واجلهاز فيه ٔاشـياء كثرية من ¹م البرش واجلهاز فيه ٔاشـياء كثرية من ¹م البرش فال بأس بذÁ ٔالنه هذا ال يسمى مصحفا،فال بأس بذÁ ٔالنه هذا ال يسمى مصحفا،فال بأس بذÁ ٔالنه هذا ال يسمى مصحفا،فال بأس بذÁ ٔالنه هذا ال يسمى مصحفا،
ال ينفع ٔادخل اخلالء طاملا القرآن يف ال ينفع ٔادخل اخلالء طاملا القرآن يف ال ينفع ٔادخل اخلالء طاملا القرآن يف ال ينفع ٔادخل اخلالء طاملا القرآن يف فففف    ،،،،ريريريرئاÎ حافظ القرآن والقرآن يف صدٔاÎ حافظ القرآن والقرآن يف صدٔاÎ حافظ القرآن والقرآن يف صدٔاÎ حافظ القرآن والقرآن يف صد     أالبلغ أالبلغ أالبلغ أالبلغوووو

        . . . . ييييصدر صدر صدر صدر 

        :::: املنت املنت املنت املنت
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        ::::يف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائليف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائليف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائليف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل: : : : الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع.....

اU مـا يعلـق هبـام مـن اU مـا يعلـق هبـام مـن اU مـا يعلـق هبـام مـن اU مـا يعلـق هبـام مـن هو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثـة؛ ٕالز هو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثـة؛ ٕالز هو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثـة؛ ٕالز هو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثـة؛ ٕالز : : : : السواكالسواكالسواكالسواك
        ....أالطعمة والرواحئأالطعمة والرواحئأالطعمة والرواحئأالطعمة والرواحئ

        ::::حمكهحمكهحمكهحمكه: : : : املساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىل.....

ك يف حال صيامه فال بأس  ك يف حال صيامه فال بأس السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو� ك يف حال صيامه فال بأس السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو� ك يف حال صيامه فال بأس السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو� السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو�
ب فيـه بذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخـبذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخـبذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخـبذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخـ َ رغـ� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� ب فيـه ره؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا�� َ رغـ� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� ب فيـه ره؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا�� َ رغـ� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� ب فيـه ره؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا�� َ رغـ� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� ره؛ ٔالن النـيب َصـىل� ا��

ــِه َوَســمل�َ  ُ عَلَْي ــِه َوَســمل�َ ترغيبــًا مطلقــًا، ومل يقيــده بوقــت دون آخــر، حيــث قــال َصــىل� ا�� ُ عَلَْي ــِه َوَســمل�َ ترغيبــًا مطلقــًا، ومل يقيــده بوقــت دون آخــر، حيــث قــال َصــىل� ا�� ُ عَلَْي ــِه َوَســمل�َ ترغيبــًا مطلقــًا، ومل يقيــده بوقــت دون آخــر، حيــث قــال َصــىل� ا�� ُ عَلَْي     ::::ترغيبــًا مطلقــًا، ومل يقيــده بوقــت دون آخــر، حيــث قــال َصــىل� ا��
ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ     ....»»»»السواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب«««« ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ وقال َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ وقال َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ وقال َصىل� ا�� لـوال ٔان ٔاشـق لـوال ٔان ٔاشـق لـوال ٔان ٔاشـق لـوال ٔان ٔاشـق ««««: : : : وقال َصىل� ا��

        ....»»»» صالة صالة صالة صالةعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لكعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لكعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لكعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لك

        ::::الرشحالرشحالرشحالرشح

 السواك بكرس الـسني  السواك بكرس الـسني  السواك بكرس الـسني  السواك بكرس الـسني ))))يف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائليف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائليف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائليف السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل: : : : الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع((((
ويقال يف االUٓ اليت يه اUٓ التسوك ويقال يف االUٓ اليت يه اUٓ التسوك ويقال يف االUٓ اليت يه اUٓ التسوك ويقال يف االUٓ اليت يه اUٓ التسوك . . . . يطلق عىل الفعل وعىل العود اiي يتسوك بهيطلق عىل الفعل وعىل العود اiي يتسوك بهيطلق عىل الفعل وعىل العود اiي يتسوك بهيطلق عىل الفعل وعىل العود اiي يتسوك به

ل ٔايًضا مسواك، يعين عود أالراك اiي ٔانت تسـتاك بـه هـذا ٔاو عـود الـسواك ل ٔايًضا مسواك، يعين عود أالراك اiي ٔانت تسـتاك بـه هـذا ٔاو عـود الـسواك ل ٔايًضا مسواك، يعين عود أالراك اiي ٔانت تسـتاك بـه هـذا ٔاو عـود الـسواك ل ٔايًضا مسواك، يعين عود أالراك اiي ٔانت تسـتاك بـه هـذا ٔاو عـود الـسواك يقايقايقايقا
، والـسواك مـشـتق ، والـسواك مـشـتق ، والـسواك مـشـتق ، والـسواك مـشـتق ومجعـه سـوكومجعـه سـوكومجعـه سـوكومجعـه سـوك. . . . ساك فاه يسوك سواكساك فاه يسوك سواكساك فاه يسوك سواكساك فاه يسوك سواك: : : : هذا امسه مسواك، يقالهذا امسه مسواك، يقالهذا امسه مسواك، يقالهذا امسه مسواك، يقال
        . . . . من ساك اليشء ٕاذا دلكهمن ساك اليشء ٕاذا دلكهمن ساك اليشء ٕاذا دلكهمن ساك اليشء ٕاذا دلكه

        : : : : هنا يعرفه يف الكتاب ويقولهنا يعرفه يف الكتاب ويقولهنا يعرفه يف الكتاب ويقولهنا يعرفه يف الكتاب ويقول

 مـن  مـن  مـن  مـن هو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثة؛ ٕالزاU ما يعلـق هبـامهو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثة؛ ٕالزاU ما يعلـق هبـامهو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثة؛ ٕالزاU ما يعلـق هبـامهو اسـتعامل عود ٔاو حنوه يف أالسـنان ٔاو اللثة؛ ٕالزاU ما يعلـق هبـام: : : : السواكالسواكالسواكالسواك((((
        ....أالطعمة والرواحئأالطعمة والرواحئأالطعمة والرواحئأالطعمة والرواحئ

        ::::حمكهحمكهحمكهحمكه: : : : املساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىل

ك يف حال صيامه فال بأس  ك يف حال صيامه فال بأس السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو� ك يف حال صيامه فال بأس السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو� ك يف حال صيامه فال بأس السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو� السواك مسـنون يف مجيع أالوقات، حىت الصامئ لو تََسو�
َ  صَ  صَ  صَ  صَ ----بذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخره؛ ٔالن النيب بذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخره؛ ٔالن النيب بذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخره؛ ٔالن النيب بذÁ سواء اكن ٔاول الهنار ٔاو آخره؛ ٔالن النيب  ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�  رغ�ب فيه  رغ�ب فيه  رغ�ب فيه  رغ�ب فيه ----ىل� ا��
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َ ----ترغيبًا مطلقًا، ومل يقيده بوقت دون آخر، حيـث قـال ترغيبًا مطلقًا، ومل يقيده بوقت دون آخر، حيـث قـال ترغيبًا مطلقًا، ومل يقيده بوقت دون آخر، حيـث قـال ترغيبًا مطلقًا، ومل يقيده بوقت دون آخر، حيـث قـال  ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� : : : : ---- َصـىل� ا��
َ - - - - وقال وقال وقال وقال .  .  .  .  » » » » السواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب«««« ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� لوال ٔان ٔاشق لوال ٔان ٔاشق لوال ٔان ٔاشق لوال ٔان ٔاشق « « « « :  :  :  :  - - - -  َصىل� ا��

        . . . . ))))»»»»عىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لك صالةعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لك صالةعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لك صالةعىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لك صالة

        ما حمك اسـتعامل السواك؟ما حمك اسـتعامل السواك؟ما حمك اسـتعامل السواك؟ما حمك اسـتعامل السواك؟

 ٔان السواك سـنة مؤكدة، ٔالن  ٔان السواك سـنة مؤكدة، ٔالن  ٔان السواك سـنة مؤكدة، ٔالن  ٔان السواك سـنة مؤكدة، ٔالن لكلكلكلكمة مسـنون يف الغالب هذه ملـا مة مسـنون يف الغالب هذه ملـا مة مسـنون يف الغالب هذه ملـا مة مسـنون يف الغالب هذه ملـا ::::قول مجهور العلامءقول مجهور العلامءقول مجهور العلامءقول مجهور العلامء
        ....تطلق تطلق عىل املسـتحبتطلق تطلق عىل املسـتحبتطلق تطلق عىل املسـتحبتطلق تطلق عىل املسـتحب

        : : : : السـنةالسـنةالسـنةالسـنةمراتب مراتب مراتب مراتب 

السـنة الواجبة ٔاوًال، مث السـنة املؤكدة، مث السـنة املسـتحبة، مث السـنة املباحة اiي السـنة الواجبة ٔاوًال، مث السـنة املؤكدة، مث السـنة املسـتحبة، مث السـنة املباحة اiي السـنة الواجبة ٔاوًال، مث السـنة املؤكدة، مث السـنة املسـتحبة، مث السـنة املباحة اiي السـنة الواجبة ٔاوًال، مث السـنة املؤكدة، مث السـنة املسـتحبة، مث السـنة املباحة اiي 
        . . . . هو املباحهو املباحهو املباحهو املباح

 �لفعل، هذا اكلقـرآن متامـا يف  �لفعل، هذا اكلقـرآن متامـا يف  �لفعل، هذا اكلقـرآن متامـا يف  �لفعل، هذا اكلقـرآن متامـا يف ���� يه اليت فهيا ٔامر من النيب  يه اليت فهيا ٔامر من النيب  يه اليت فهيا ٔامر من النيب  يه اليت فهيا ٔامر من النيب ::::بةبةبةبةفالسـنة الواج فالسـنة الواج فالسـنة الواج فالسـنة الواج 
 ٔاطلقوا اللحى، هـذه ســنة واجبـة، حمكهـا الوجـوب، كـام  ٔاطلقوا اللحى، هـذه ســنة واجبـة، حمكهـا الوجـوب، كـام  ٔاطلقوا اللحى، هـذه ســنة واجبـة، حمكهـا الوجـوب، كـام  ٔاطلقوا اللحى، هـذه ســنة واجبـة، حمكهـا الوجـوب، كـام ::::الهاالهاالهاالهامثمثمثمث. . . . أالوامر والنوايهأالوامر والنوايهأالوامر والنوايهأالوامر والنوايه

يتيتيتيت ال�م عن ٕاطالق اللحى االٓن  ال�م عن ٕاطالق اللحى االٓن  ال�م عن ٕاطالق اللحى االٓن  ال�م عن ٕاطالق اللحى االٓن          . . . . ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----سـيأسـيأسـيأسـيأ

: : : :  وواظب عـىل فعلهـا ومـا تركهـا قـ وواظب عـىل فعلهـا ومـا تركهـا قـ وواظب عـىل فعلهـا ومـا تركهـا قـ وواظب عـىل فعلهـا ومـا تركهـا قـطططط ٕاال لعـذر ٕاال لعـذر ٕاال لعـذر ٕاال لعـذر���� حث النيب  حث النيب  حث النيب  حث النيب ::::السـنة املؤكدةالسـنة املؤكدةالسـنة املؤكدةالسـنة املؤكدة

 ٔانـه  ٔانـه  ٔانـه  ٔانـه ����اكلسواك، كصالة ثنيت عرشة ركعة يف يوم دون الفريضة، ثبت عـن النـيب اكلسواك، كصالة ثنيت عرشة ركعة يف يوم دون الفريضة، ثبت عـن النـيب اكلسواك، كصالة ثنيت عرشة ركعة يف يوم دون الفريضة، ثبت عـن النـيب اكلسواك، كصالة ثنيت عرشة ركعة يف يوم دون الفريضة، ثبت عـن النـيب 
مـن صـىل � ثنـيت عـرشة ركعـة يف يـوم دون الفريـضة بـىن هللا + بيتـا يف مـن صـىل � ثنـيت عـرشة ركعـة يف يـوم دون الفريـضة بـىن هللا + بيتـا يف مـن صـىل � ثنـيت عـرشة ركعـة يف يـوم دون الفريـضة بـىن هللا + بيتـا يف مـن صـىل � ثنـيت عـرشة ركعـة يف يـوم دون الفريـضة بـىن هللا + بيتـا يف ««««: : : : قـالقـالقـالقـال
 قبـل الظهـر واثنـني بعـد الظهـر، اثنـني بعـد  قبـل الظهـر واثنـني بعـد الظهـر، اثنـني بعـد  قبـل الظهـر واثنـني بعـد الظهـر، اثنـني بعـد  قبـل الظهـر واثنـني بعـد الظهـر، اثنـني بعـد ركعتـني الفجـر، ٔاربعـاركعتـني الفجـر، ٔاربعـاركعتـني الفجـر، ٔاربعـاركعتـني الفجـر، ٔاربعـا::::تقـسـميهاتقـسـميهاتقـسـميهاتقـسـميها    »»»»اجلنةاجلنةاجلنةاجلنة

        ....املغرب، واثنني بعد العشاء، املغرب، واثنني بعد العشاء، املغرب، واثنني بعد العشاء، املغرب، واثنني بعد العشاء، 

 حث علهيا وواظب عىل فعلها، كذÁ الوتر،  حث علهيا وواظب عىل فعلها، كذÁ الوتر،  حث علهيا وواظب عىل فعلها، كذÁ الوتر،  حث علهيا وواظب عىل فعلها، كذÁ الوتر، ���� ٔالن النيب  ٔالن النيب  ٔالن النيب  ٔالن النيب ملاذا قلنا سنن مؤكدة؟ملاذا قلنا سنن مؤكدة؟ملاذا قلنا سنن مؤكدة؟ملاذا قلنا سنن مؤكدة؟

        . . . .  ومل يرتكه سفرا وال حرضا ومل يرتكه سفرا وال حرضا ومل يرتكه سفرا وال حرضا ومل يرتكه سفرا وال حرضا���� ؤامر به وواظب عليه  ؤامر به وواظب عليه  ؤامر به وواظب عليه  ؤامر به وواظب عليه ����حث عليه النيب حث عليه النيب حث عليه النيب حث عليه النيب 

        ؟؟؟؟اااا سفرا وال حرض  سفرا وال حرض  سفرا وال حرض  سفرا وال حرض ���� النيب  النيب  النيب  النيب هام الشيئان الهام الشيئان الهام الشيئان الهام الشيئان ال����ان مل يرتكهامان مل يرتكهامان مل يرتكهامان مل يرتكهام    ماماماما



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت
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        . . . . ركعيت الفجر وركعة الوترركعيت الفجر وركعة الوترركعيت الفجر وركعة الوترركعيت الفجر وركعة الوتر: : : :  سفرا وال حرضا سفرا وال حرضا سفرا وال حرضا سفرا وال حرضا���� النيب  النيب  النيب  النيب الشيئان الالشيئان الالشيئان الالشيئان ال����ان مل يرتكهامان مل يرتكهامان مل يرتكهامان مل يرتكهام

 ولكـن لـيس عـىل وجـه احلـ ولكـن لـيس عـىل وجـه احلـ ولكـن لـيس عـىل وجـه احلـ ولكـن لـيس عـىل وجـه احلـمتمتمتمت    ���� ويه الـيت ٔامـر هبـا النـيب  ويه الـيت ٔامـر هبـا النـيب  ويه الـيت ٔامـر هبـا النـيب  ويه الـيت ٔامـر هبـا النـيب ::::السـنة املسـتحبةالسـنة املسـتحبةالسـنة املسـتحبةالسـنة املسـتحبة

 علهيا ومل يثبت ٔانه  علهيا ومل يثبت ٔانه  علهيا ومل يثبت ٔانه  علهيا ومل يثبت ٔانه ����ٔاربع ركعات قبل العٔاربع ركعات قبل العٔاربع ركعات قبل العٔاربع ركعات قبل العرصرصرصرص، حث النيب ، حث النيب ، حث النيب ، حث النيب  كصالة  كصالة  كصالة  كصالة ::::مثالهامثالهامثالهامثالهاوإاللزام، وإاللزام، وإاللزام، وإاللزام، 

 هنـا االٓذان  هنـا االٓذان  هنـا االٓذان  هنـا االٓذان بـأذاننيبـأذاننيبـأذاننيبـأذانني ما بني لك آذانني صـالة، واملقـصود  ما بني لك آذانني صـالة، واملقـصود  ما بني لك آذانني صـالة، واملقـصود  ما بني لك آذانني صـالة، واملقـصود  : : : :كذÁكذÁكذÁكذÁ    ....����واظب علهيا واظب علهيا واظب علهيا واظب علهيا 
صـلوا قبـل املغـرب صـلوا قبـل املغـرب صـلوا قبـل املغـرب صـلوا قبـل املغـرب ،،،،صلوا قبـل املغـرب صلوا قبـل املغـرب صلوا قبـل املغـرب صلوا قبـل املغـرب «««« سـنة املغرب القبلية،  سـنة املغرب القبلية،  سـنة املغرب القبلية،  سـنة املغرب القبلية، ::::وكذÁوكذÁوكذÁوكذÁوإالقامة، وإالقامة، وإالقامة، وإالقامة، 

        ....» » » »     صلوا قبل املغرب ملن شاءصلوا قبل املغرب ملن شاءصلوا قبل املغرب ملن شاءصلوا قبل املغرب ملن شاء

صصصص النـيب  النـيب  النـيب  النـيب ::::باحةباحةباحةباحةامل امل امل امل سـنة سـنة سـنة سـنة ال ال ال ال   يف حياتـه كيـف اكن جيلـس؟ كيـف اكن  يف حياتـه كيـف اكن جيلـس؟ كيـف اكن  يف حياتـه كيـف اكن جيلـس؟ كيـف اكن  يف حياتـه كيـف اكن جيلـس؟ كيـف اكن ���� اليت  اليت  اليت  اليت ختختختختــــ

ن ن ن ن أ أ أ أ  يباح v Áستنان هبا والبعض طبعـا ذهـب  يباح v Áستنان هبا والبعض طبعـا ذهـب  يباح v Áستنان هبا والبعض طبعـا ذهـب  يباح v Áستنان هبا والبعض طبعـا ذهـب ����ميميميمييش؟ هذه يش؟ هذه يش؟ هذه يش؟ هذه لكلكلكلكها ٔافعال للنيب ها ٔافعال للنيب ها ٔافعال للنيب ها ٔافعال للنيب 

            .... تفيد vسـتحباب،  تفيد vسـتحباب،  تفيد vسـتحباب،  تفيد vسـتحباب، ����ٔافعال النيب ٔافعال النيب ٔافعال النيب ٔافعال النيب 

 ٕامـا ٔان يقـره وٕامـا ٔان  ٕامـا ٔان يقـره وٕامـا ٔان  ٕامـا ٔان يقـره وٕامـا ٔان  ٕامـا ٔان يقـره وٕامـا ٔان ���� كرجل فعل فعـال ٔامـام النـيب  كرجل فعل فعـال ٔامـام النـيب  كرجل فعل فعـال ٔامـام النـيب  كرجل فعل فعـال ٔامـام النـيب ::::السنن املسكوت عهناالسنن املسكوت عهناالسنن املسكوت عهناالسنن املسكوت عهنا

 كفعـل بـالل  كفعـل بـالل  كفعـل بـالل  كفعـل بـالل ::::مثـا+مثـا+مثـا+مثـا+    ، فإالقرار هنا يثبت السـنة والسكوت كذÁ، فإالقرار هنا يثبت السـنة والسكوت كذÁ، فإالقرار هنا يثبت السـنة والسكوت كذÁ، فإالقرار هنا يثبت السـنة والسكوت كذ����Á    اااايسكت عهنيسكت عهنيسكت عهنيسكت عهن

يف يف يف يف  ما توضأت ق ما توضأت ق ما توضأت ق ما توضأت قطططط ٕاال وصليت ركعتني  ٕاال وصليت ركعتني  ٕاال وصليت ركعتني  ٕاال وصليت ركعتني """"::::بأي يشء سـبقتنا È بالل، قالبأي يشء سـبقتنا È بالل، قالبأي يشء سـبقتنا È بالل، قالبأي يشء سـبقتنا È بالل، قال: : : :  قال قال قال قال����

 فسكوته هنا ٕاقرار عىل فعل بالل،  فسكوته هنا ٕاقرار عىل فعل بالل،  فسكوته هنا ٕاقرار عىل فعل بالل،  فسكوته هنا ٕاقرار عىل فعل بالل، ����، فسكت النيب ، فسكت النيب ، فسكت النيب ، فسكت النيب """"ٔاي وقت من ليل ٔاو هنارٔاي وقت من ليل ٔاو هنارٔاي وقت من ليل ٔاو هنارٔاي وقت من ليل ٔاو هنار
        . . . . فالسـنة املسكوت عهنا سـنة متبعةفالسـنة املسكوت عهنا سـنة متبعةفالسـنة املسكوت عهنا سـنة متبعةفالسـنة املسكوت عهنا سـنة متبعة

        ::::ما رما رما رما رحجحجحجحجه الشارح يف حمك السواكه الشارح يف حمك السواكه الشارح يف حمك السواكه الشارح يف حمك السواك

قـول مجهـور العلـامء مـن احلنفيـة واملالكيـة قـول مجهـور العلـامء مـن احلنفيـة واملالكيـة قـول مجهـور العلـامء مـن احلنفيـة واملالكيـة قـول مجهـور العلـامء مـن احلنفيـة واملالكيـة  ســنة مؤكـدة، وهـو  ســنة مؤكـدة، وهـو  ســنة مؤكـدة، وهـو  ســنة مؤكـدة، وهـو السواكالسواكالسواكالسواك     ٔان ٔان ٔان ٔان::::الراالراالراالراحجحجحجحج

لوال ٔان ٔاشق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك لوال ٔان ٔاشق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك لوال ٔان ٔاشق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك لوال ٔان ٔاشق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك ««««: : : : ����والشافعية واحلناب] حلديث قو+ والشافعية واحلناب] حلديث قو+ والشافعية واحلناب] حلديث قو+ والشافعية واحلناب] حلديث قو+ 
        . . . . »»»»عند لك وضوءعند لك وضوءعند لك وضوءعند لك وضوء««««: : : : ويف روايةويف روايةويف روايةويف رواية» » » » عند لك صالةعند لك صالةعند لك صالةعند لك صالة

 لو اكن السواك واجبًا ٔالمر لو اكن السواك واجبًا ٔالمر لو اكن السواك واجبًا ٔالمر لو اكن السواك واجبًا ٔالمرمهمهمهمه به شق علـهيم ٔام مل  به شق علـهيم ٔام مل  به شق علـهيم ٔام مل  به شق علـهيم ٔام مل ::::""""----ررررمحمحمحمحه هللاه هللاه هللاه هللا----قال إالمام الشافعقال إالمام الشافعقال إالمام الشافعقال إالمام الشافعيييي    



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت
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 الـسـنة  الـسـنة  الـسـنة  الـسـنة ::::ٔائائائاي فهذا يدل عىل ٔانـه مـسـنون،  فهذا يدل عىل ٔانـه مـسـنون،  فهذا يدل عىل ٔانـه مـسـنون،  فهذا يدل عىل ٔانـه مـسـنون، ���� يأمر به  يأمر به  يأمر به  يأمر به  طاملا مل طاملا مل طاملا مل طاملا مل::::املعىناملعىناملعىناملعىن    """"يشق علهيميشق علهيميشق علهيميشق علهيم

        .... عىل vستياك،  عىل vستياك،  عىل vستياك،  عىل vستياك، ����املؤكدة لعزمه املؤكدة لعزمه املؤكدة لعزمه املؤكدة لعزمه 

قـال قـال قـال قـال  أال أال أال أالمئمئمئمئة أالربعة، ة أالربعة، ة أالربعة، ة أالربعة، ::::،ٔاي،ٔاي،ٔاي،ٔاي""""والسواك سـنة مؤكدة واتفقوا عىل ذÁوالسواك سـنة مؤكدة واتفقوا عىل ذÁوالسواك سـنة مؤكدة واتفقوا عىل ذÁوالسواك سـنة مؤكدة واتفقوا عىل ذÁ"""": : : : قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
ٔان الـسواك واجـب عنـد لك ٔان الـسواك واجـب عنـد لك ٔان الـسواك واجـب عنـد لك ٔان الـسواك واجـب عنـد لك ٔالن بعض العلـامء ذهـب ٕاىل ٔالن بعض العلـامء ذهـب ٕاىل ٔالن بعض العلـامء ذهـب ٕاىل ٔالن بعض العلـامء ذهـب ٕاىل ::::ابن قدامة هذا ال�م ابن قدامة هذا ال�م ابن قدامة هذا ال�م ابن قدامة هذا ال�م 
ظاهري وقول ٕاظاهري وقول ٕاظاهري وقول ٕاظاهري وقول ٕاحسحسحسحساق بن راهويـه، راق بن راهويـه، راق بن راهويـه، راق بن راهويـه، رمحمحمحمحـة ـة ـة ـة ، هذا قول داود ال، هذا قول داود ال، هذا قول داود ال، هذا قول داود الوضوء وعند لك صالة وضوء وعند لك صالة وضوء وعند لك صالة وضوء وعند لك صالة 

        . . . . هللا علهيام،هللا علهيام،هللا علهيام،هللا علهيام،

 ا ا ا امجلمجلمجلمجلهور ٔاهور ٔاهور ٔاهور ٔاحصحصحصحص ؤار ؤار ؤار ؤارحجحجحجحج ل ل ل لالالالٔالدU اليت ذكرÎها لـيس فهيـا ٔامـر، ولـو اكن فهيـا ٔامـر ٔدU اليت ذكرÎها لـيس فهيـا ٔامـر، ولـو اكن فهيـا ٔامـر ٔدU اليت ذكرÎها لـيس فهيـا ٔامـر، ولـو اكن فهيـا ٔامـر ٔدU اليت ذكرÎها لـيس فهيـا ٔامـر، ولـو اكن فهيـا ٔامـر ::::الراالراالراالراحجحجحجحج

        . . . .  به شق ذÁ علهيم ٔاي عىل أالمة ٔاو مل يشق وهللا ٔاعمل به شق ذÁ علهيم ٔاي عىل أالمة ٔاو مل يشق وهللا ٔاعمل به شق ذÁ علهيم ٔاي عىل أالمة ٔاو مل يشق وهللا ٔاعمل به شق ذÁ علهيم ٔاي عىل أالمة ٔاو مل يشق وهللا ٔاعمل����ٔالمرٔالمرٔالمرٔالمرمهمهمهمه النيب  النيب  النيب  النيب 

        ما حمك السواك للصامئ ؟ما حمك السواك للصامئ ؟ما حمك السواك للصامئ ؟ما حمك السواك للصامئ ؟

 الـسواك جـائز طـول الهنـار للـصامئ  الـسواك جـائز طـول الهنـار للـصامئ  الـسواك جـائز طـول الهنـار للـصامئ  الـسواك جـائز طـول الهنـار للـصامئ ::::ناب]ناب]ناب]ناب]مجهور العلامء من احلنفية واملالكية واحل مجهور العلامء من احلنفية واملالكية واحل مجهور العلامء من احلنفية واملالكية واحل مجهور العلامء من احلنفية واملالكية واحل ----١١١١
        . . . . سواء قبل الزوال ٔاو بعد الزوالسواء قبل الزوال ٔاو بعد الزوالسواء قبل الزوال ٔاو بعد الزوالسواء قبل الزوال ٔاو بعد الزوال

: : : : ���� النـيب  النـيب  النـيب  النـيب ::::ٔادلـٔادلـٔادلـٔادلـهتهتهتهتمممم     الـسواك يكـره للـصامئ بعـد الـزوال، الـسواك يكـره للـصامئ بعـد الـزوال، الـسواك يكـره للـصامئ بعـد الـزوال، الـسواك يكـره للـصامئ بعـد الـزوال، ٔان ٔان ٔان ٔان::::    ----ررررمحمحمحمحـه هللاـه هللاـه هللاـه هللا----الشافعالشافعالشافعالشافعيييي    
 من تسوك وهو صـامئ  من تسوك وهو صـامئ  من تسوك وهو صـامئ  من تسوك وهو صـامئ ::::وقال وقال وقال وقال » » » » خللوف خللوف خللوف خللوف مفمفمفمف الصامئ ٔاطيب عند هللا من رحي املسك الصامئ ٔاطيب عند هللا من رحي املسك الصامئ ٔاطيب عند هللا من رحي املسك الصامئ ٔاطيب عند هللا من رحي املسك««««

Áة الفم معىن ذÁة الفم معىن ذÁة الفم معىن ذÁال يكون + را ال يكون + را ال يكون + را ال يكون + راحئحئحئحئة طيبة عنـد هللا ة طيبة عنـد هللا ة طيبة عنـد هللا ة طيبة عنـد هللا ٔازال رأازال رأازال رأازال راحئحئحئحئة الفم، فلام يزيل راة الفم، فلام يزيل راة الفم، فلام يزيل راة الفم، فلام يزيل راحئحئحئحئة الفم معىن ذ ----
        ....تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل

رج من رج من رج من رج من ن ران ران ران راحئحئحئحئة الفم للصامئ مل ة الفم للصامئ مل ة الفم للصامئ مل ة الفم للصامئ مل ختختختختأ أ أ أ هذا اسـتنباط عاهذا اسـتنباط عاهذا اسـتنباط عاهذا اسـتنباط عايليليليل جًدا، ولكن حنن نقول  جًدا، ولكن حنن نقول  جًدا، ولكن حنن نقول  جًدا، ولكن حنن نقول ::::الشارحالشارحالشارحالشارح
ٔالن املعدة ليس فهيـا طعـام وال رشاب، ٔالن املعدة ليس فهيـا طعـام وال رشاب، ٔالن املعدة ليس فهيـا طعـام وال رشاب، ٔالن املعدة ليس فهيـا طعـام وال رشاب، ���ٔ�نـه مل يـألك ومل ٔنـه مل يـألك ومل ٔنـه مل يـألك ومل ٔنـه مل يـألك ومل مفه وٕامفه وٕامفه وٕامفه وٕامنمنمنمنا ا ا ا ختختختخترج من معدته،رج من معدته،رج من معدته،رج من معدته،

 را را را راحئحئحئحئـة الفـم، ـة الفـم، ـة الفـم، ـة الفـم، ، هذه أالشــياء ، هذه أالشــياء ، هذه أالشــياء ، هذه أالشــياء ختختختختـرج عـىل هيئـةـرج عـىل هيئـةـرج عـىل هيئـةـرج عـىل هيئـةٔاكسدة ٔاكسدة ٔاكسدة ٔاكسدة      داخل املعدة داخل املعدة داخل املعدة داخل املعدة،فيوجد،فيوجد،فيوجد،فيوجديرشبيرشبيرشبيرشب
فالعفالعفالعفالعربربربربة ليست ٕ�زاU الراة ليست ٕ�زاU الراة ليست ٕ�زاU الراة ليست ٕ�زاU الراحئحئحئحئة، ٔالن الراة، ٔالن الراة، ٔالن الراة، ٔالن الراحئحئحئحئة ال تزول حىت لـو تـسوك ٔالن الراة ال تزول حىت لـو تـسوك ٔالن الراة ال تزول حىت لـو تـسوك ٔالن الراة ال تزول حىت لـو تـسوك ٔالن الراحئحئحئحئـة هنـا ـة هنـا ـة هنـا ـة هنـا 

        . . . . ختختختخترج من املعدة ومل رج من املعدة ومل رج من املعدة ومل رج من املعدة ومل ختختختخترج من بني ثناÈ أالسـنان وهللا ٔاعملرج من بني ثناÈ أالسـنان وهللا ٔاعملرج من بني ثناÈ أالسـنان وهللا ٔاعملرج من بني ثناÈ أالسـنان وهللا ٔاعمل



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت

 

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ؟؟؟؟    )))) السواك؟ السواك؟ السواك؟ السواك؟مىت يتأكدمىت يتأكدمىت يتأكدمىت يتأكد: : : : انيةانيةانيةانيةاملسألة الثاملسألة الثاملسألة الثاملسألة الث
ويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راحئحئحئحئة الفـم، وعنـد قـراءة ة الفـم، وعنـد قـراءة ة الفـم، وعنـد قـراءة ة الفـم، وعنـد قـراءة 

وكذا عند دخول املسجد واملوكذا عند دخول املسجد واملوكذا عند دخول املسجد واملوكذا عند دخول املسجد واملزنزنزنزنل؛ حلديث القدام بن رشحي، ل؛ حلديث القدام بن رشحي، ل؛ حلديث القدام بن رشحي، ل؛ حلديث القدام بن رشحي، . . . . القرآن، وعند الصالةالقرآن، وعند الصالةالقرآن، وعند الصالةالقرآن، وعند الصالة
ُ عَلَْيِه وَ : : : : سألت عاسألت عاسألت عاسألت عائئئئشة، قلتشة، قلتشة، قلتشة، قلت: : : : عن ٔابيه قالعن ٔابيه قالعن ٔابيه قالعن ٔابيه قال ُ عَلَْيِه وَ بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه وَ بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه وَ بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب َصىل� ا�� َ بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب َصىل� ا�� َ َسمل� َ َسمل� َ َسمل� َسمل�

ويتأكــد كــذÁ عنــد طــول الــسكوت، وصــفرة ويتأكــد كــذÁ عنــد طــول الــسكوت، وصــفرة ويتأكــد كــذÁ عنــد طــول الــسكوت، وصــفرة ويتأكــد كــذÁ عنــد طــول الــسكوت، وصــفرة . . . . �لــسواك�لــسواك�لــسواك�لــسواك: : : : ٕاذا دخــل بيتــه؟ قالــتٕاذا دخــل بيتــه؟ قالــتٕاذا دخــل بيتــه؟ قالــتٕاذا دخــل بيتــه؟ قالــت
        ....أالسـنان، لأالسـنان، لأالسـنان، لأالسـنان، لالالالٔالحاديث السابقةٔحاديث السابقةٔحاديث السابقةٔحاديث السابقة

َ ٕاذا قـام مـن الليـل يَـُشوصصصُص فـاه �لـسواك، ُ فـاه �لـسواك، ُ فـاه �لـسواك، ُ فـاه �لـسواك،  ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ ٕاذا قـام مـن الليـل يَـُشوواكن رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ ٕاذا قـام مـن الليـل يَـُشوواكن رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ ٕاذا قـام مـن الليـل يَـُشوواكن رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسـمل� واكن رسول هللا َصىل� ا��
واملسمل مـأمور عنـد العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن واملسمل مـأمور عنـد العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن واملسمل مـأمور عنـد العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن واملسمل مـأمور عنـد العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن 

        ....نظافة والطهارةنظافة والطهارةنظافة والطهارةنظافة والطهارةال ال ال ال 

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح

         هو سـنة مؤكدة مطلقة، مىت يتأكد؟  هو سـنة مؤكدة مطلقة، مىت يتأكد؟  هو سـنة مؤكدة مطلقة، مىت يتأكد؟  هو سـنة مؤكدة مطلقة، مىت يتأكد؟ ))))مىت يتأكد السواك؟مىت يتأكد السواك؟مىت يتأكد السواك؟مىت يتأكد السواك؟: : : : املساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانية((((

ويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راويتأكد عند الوضوء، وعند vنتباه من النوم، وعند تغري راحئحئحئحئة الفم، وعند قـراءة ة الفم، وعند قـراءة ة الفم، وعند قـراءة ة الفم، وعند قـراءة ((((
لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند لوال ٔان ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم �لسواك عند ««««    عند الوضوءعند الوضوءعند الوضوءعند الوضوء    ))))القرآن، وعند الصالةالقرآن، وعند الصالةالقرآن، وعند الصالةالقرآن، وعند الصالة

 لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك عنـد لك  لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك عنـد لك  لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك عنـد لك  لـوال ٔان ٔاشـق عـىل ٔامـيت ٔالمـرهتم �لـسواك عنـد لك ««««     الصالة الصالة الصالة الصالةوعندوعندوعندوعند    »»»»لك وضوءلك وضوءلك وضوءلك وضوء
        ....    »»»»صالةصالةصالةصالة

 مـن املمكـن ٔان يكـون  مـن املمكـن ٔان يكـون  مـن املمكـن ٔان يكـون  مـن املمكـن ٔان يكـون ،،،، ٔالن هذا مظنة تغري الفم من النـوم ٔالن هذا مظنة تغري الفم من النـوم ٔالن هذا مظنة تغري الفم من النـوم ٔالن هذا مظنة تغري الفم من النـوم:::: من النوم من النوم من النوم من النومعند vنتباهعند vنتباهعند vنتباهعند vنتباه
ٔالك ٔاو رشب قبل ٔان ينام، فأيضا املعـدة حتـول هـذه الغـازات ٕاىل رأالك ٔاو رشب قبل ٔان ينام، فأيضا املعـدة حتـول هـذه الغـازات ٕاىل رأالك ٔاو رشب قبل ٔان ينام، فأيضا املعـدة حتـول هـذه الغـازات ٕاىل رأالك ٔاو رشب قبل ٔان ينام، فأيضا املعـدة حتـول هـذه الغـازات ٕاىل راحئحئحئحئـة كرهيـة يف ـة كرهيـة يف ـة كرهيـة يف ـة كرهيـة يف 

كن بطول السكوت، وما ٔاحوجنا ٕاىل كن بطول السكوت، وما ٔاحوجنا ٕاىل كن بطول السكوت، وما ٔاحوجنا ٕاىل كن بطول السكوت، وما ٔاحوجنا ٕاىل  تتغري را تتغري را تتغري را تتغري راحئحئحئحئة الفم ممة الفم ممة الفم ممة الفم مم::::وعند تغري راوعند تغري راوعند تغري راوعند تغري راحئحئحئحئة الفمة الفمة الفمة الفم. . . . الفمالفمالفمالفم
حنن ٔاحوج ٕاىل طول سكوت مـن حنن ٔاحوج ٕاىل طول سكوت مـن حنن ٔاحوج ٕاىل طول سكوت مـن حنن ٔاحوج ٕاىل طول سكوت مـن : : : : طول السكوت، يعين اكن بعض السلف يقولطول السكوت، يعين اكن بعض السلف يقولطول السكوت، يعين اكن بعض السلف يقولطول السكوت، يعين اكن بعض السلف يقول
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        . . . . ال�م، يعين يسكت كثًريا، ولكن حنن طبعا ال حنسن ٕاال ال�م ٕاال من رال�م، يعين يسكت كثًريا، ولكن حنن طبعا ال حنسن ٕاال ال�م ٕاال من رال�م، يعين يسكت كثًريا، ولكن حنن طبعا ال حنسن ٕاال ال�م ٕاال من رال�م، يعين يسكت كثًريا، ولكن حنن طبعا ال حنسن ٕاال ال�م ٕاال من رمحمحمحمح هللا هللا هللا هللا

فتغري رافتغري رافتغري رافتغري راحئحئحئحئة الفم ممكن برتك الطعام والرشاب ٔاو ترك ال�م ٔاو ممكـن إالنـسان ٔالك ة الفم ممكن برتك الطعام والرشاب ٔاو ترك ال�م ٔاو ممكـن إالنـسان ٔالك ة الفم ممكن برتك الطعام والرشاب ٔاو ترك ال�م ٔاو ممكـن إالنـسان ٔالك ة الفم ممكن برتك الطعام والرشاب ٔاو ترك ال�م ٔاو ممكـن إالنـسان ٔالك 
 اiي را اiي را اiي را اiي راحئحئحئحئته كرهيـة ٔالن ته كرهيـة ٔالن ته كرهيـة ٔالن ته كرهيـة ٔالن بعد ٔالك اليشءبعد ٔالك اليشءبعد ٔالك اليشءبعد ٔالك اليشءته كرهية Ái أالفضل ٔان يتسوك ته كرهية Ái أالفضل ٔان يتسوك ته كرهية Ái أالفضل ٔان يتسوك ته كرهية Ái أالفضل ٔان يتسوك شيئًا راشيئًا راشيئًا راشيئًا راحئحئحئحئ    

: : : :  قال قال قال قال����املالئكة تتأذى مما يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مثل الثوم والبصل، النيب املالئكة تتأذى مما يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مثل الثوم والبصل، النيب املالئكة تتأذى مما يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مثل الثوم والبصل، النيب املالئكة تتأذى مما يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مثل الثوم والبصل، النيب 
»»»»Îمن ٔالك من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مصالÎمن ٔالك من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مصالÎمن ٔالك من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مصالÎويه الثوم والبصلويه الثوم والبصلويه الثوم والبصلويه الثوم والبصل» » » » من ٔالك من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مصال....        

        ؟؟؟؟خخخخصصصص ويصيل يف البيت ويصيل يف البيت ويصيل يف البيت ويصيل يف البيت قبل الصالة حىت يرت  قبل الصالة حىت يرت  قبل الصالة حىت يرت  قبل الصالة حىت يرت  البصل والثوم البصل والثوم البصل والثوم البصل والثوم يألك يألك يألك يألكحمك منحمك منحمك منحمك من    ماماماما

Á نقول + الرشع يقولÁ نقول + الرشع يقولÁ نقول + الرشع يقولÁ تعامل بنقيض قصدك اذهب ٕاىل ا تعامل بنقيض قصدك اذهب ٕاىل ا تعامل بنقيض قصدك اذهب ٕاىل ا تعامل بنقيض قصدك اذهب ٕاىل امجلمجلمجلمجلاعة، وال تلومن اعة، وال تلومن اعة، وال تلومن اعة، وال تلومن تتتت ٔان ٔان ٔان ٔاننقول + الرشع يقول 
 ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو بصالبصالبصالبصال ٔالك  ٔالك  ٔالك  ٔالك ٔانهٔانهٔانهٔانهٔالنه يريد ٔان يرتك صالة أالنه يريد ٔان يرتك صالة أالنه يريد ٔان يرتك صالة أالنه يريد ٔان يرتك صالة امجلمجلمجلمجلاعة حبجة اعة حبجة اعة حبجة اعة حبجة ،من �ب التعزير،،من �ب التعزير،،من �ب التعزير،،من �ب التعزير،ٕاال نفسكٕاال نفسكٕاال نفسكٕاال نفسك

، وهذا طبعا فقيه، فقيه يف الرش طبعا يريد ٔان يت، وهذا طبعا فقيه، فقيه يف الرش طبعا يريد ٔان يت، وهذا طبعا فقيه، فقيه يف الرش طبعا يريد ٔان يت، وهذا طبعا فقيه، فقيه يف الرش طبعا يريد ٔان يتخخخخفف مـن ٔاعبـاء العبـادة يف فف مـن ٔاعبـاء العبـادة يف فف مـن ٔاعبـاء العبـادة يف فف مـن ٔاعبـاء العبـادة يف ثوماثوماثوماثوما
        . . . . مجوع املسلمنيمجوع املسلمنيمجوع املسلمنيمجوع املسلمني

        ؟؟؟؟بدون قصدبدون قصدبدون قصدبدون قصد قبل الصالة  قبل الصالة  قبل الصالة  قبل الصالة  البصل والثوم البصل والثوم البصل والثوم البصل والثوم ٔالك ٔالك ٔالك ٔالكحمك منحمك منحمك منحمك من    ماماماما

 ٔاخذت �ٔالسـباب ؤازلـت  ٔاخذت �ٔالسـباب ؤازلـت  ٔاخذت �ٔالسـباب ؤازلـت  ٔاخذت �ٔالسـباب ؤازلـت لكن لولكن لولكن لولكن لونقول االٓن فيه ٔاشـياء تزيل هذه الرانقول االٓن فيه ٔاشـياء تزيل هذه الرانقول االٓن فيه ٔاشـياء تزيل هذه الرانقول االٓن فيه ٔاشـياء تزيل هذه الراحئحئحئحئة الكرهية، ة الكرهية، ة الكرهية، ة الكرهية، 
هذه الراهذه الراهذه الراهذه الراحئحئحئحئة الكرهية ولكن مـا زال يف مفـة الكرهية ولكن مـا زال يف مفـة الكرهية ولكن مـا زال يف مفـة الكرهية ولكن مـا زال يف مفـيييي بعـض أال بعـض أال بعـض أال بعـض أالثثثثـر اiي يتـأذى منـه املـصلون ـر اiي يتـأذى منـه املـصلون ـر اiي يتـأذى منـه املـصلون ـر اiي يتـأذى منـه املـصلون 

من املسلمني من املسلمني من املسلمني من املسلمني     ÎÎÎÎأالذى مل يتعد للغري وحنن مأمورون ٔاال نؤذي غريأالذى مل يتعد للغري وحنن مأمورون ٔاال نؤذي غريأالذى مل يتعد للغري وحنن مأمورون ٔاال نؤذي غريأالذى مل يتعد للغري وحنن مأمورون ٔاال نؤذي غريففففبيت،بيت،بيت،بيت،صيل يف ال صيل يف ال صيل يف ال صيل يف ال يييي
ودخوÁ املسجد هبذه الراودخوÁ املسجد هبذه الراودخوÁ املسجد هبذه الراودخوÁ املسجد هبذه الراحئحئحئحئة الكرهية يؤذي املسلمني، عىل ٔاقل تقدير من املمكن ة الكرهية يؤذي املسلمني، عىل ٔاقل تقدير من املمكن ة الكرهية يؤذي املسلمني، عىل ٔاقل تقدير من املمكن ة الكرهية يؤذي املسلمني، عىل ٔاقل تقدير من املمكن 

بسبب هذه الرابسبب هذه الرابسبب هذه الرابسبب هذه الراحئحئحئحئة الكرهية، وÁi إالسالم دين نظافة كام ة الكرهية، وÁi إالسالم دين نظافة كام ة الكرهية، وÁi إالسالم دين نظافة كام ة الكرهية، وÁi إالسالم دين نظافة كام ،،،،ٔان يلعنك بعض الناسٔان يلعنك بعض الناسٔان يلعنك بعض الناسٔان يلعنك بعض الناس
يتيتيتيت ٔالن ال�م يف هذا الباب �م جًدا ٔالن ال�م يف هذا الباب �م جًدا ٔالن ال�م يف هذا الباب �م جًدا ٔالن ال�م يف هذا الباب �م جًدا         ....سـيأسـيأسـيأسـيأ

 ؤاطيب ال ؤاطيب ال ؤاطيب ال ؤاطيب اللكلكلكلكـم ـم ـم ـم  ؤاحسن ال ؤاحسن ال ؤاحسن ال ؤاحسن اللكلكلكلكمممم���� ٔالن ٔاحب ال�م ¹م هللا  ٔالن ٔاحب ال�م ¹م هللا  ٔالن ٔاحب ال�م ¹م هللا  ٔالن ٔاحب ال�م ¹م هللا ::::وعند قراءة القرآنوعند قراءة القرآنوعند قراءة القرآنوعند قراءة القرآن
        ....فالبد ٔان تقرٔاه ؤانت طيب الرافالبد ٔان تقرٔاه ؤانت طيب الرافالبد ٔان تقرٔاه ؤانت طيب الرافالبد ٔان تقرٔاه ؤانت طيب الراحئحئحئحئة،ة،ة،ة،

ٔالن هـذه فهيـا اجـٔالن هـذه فهيـا اجـٔالن هـذه فهيـا اجـٔالن هـذه فهيـا اجـ$$$$ع املـصلني، جيع املـصلني، جيع املـصلني، جيع املـصلني، جيمتمتمتمتـع فهيـا املـصلون ٔالداء الـصالة، ـع فهيـا املـصلون ٔالداء الـصالة، ـع فهيـا املـصلون ٔالداء الـصالة، ـع فهيـا املـصلون ٔالداء الـصالة، ::::    وعند الصالةوعند الصالةوعند الصالةوعند الصالة
سواء اكنت هذه الصالة تصلهيا بوضوء ٔاو بتميم، يتأكد Á اسـتعامل السواك، سواء سواء اكنت هذه الصالة تصلهيا بوضوء ٔاو بتميم، يتأكد Á اسـتعامل السواك، سواء سواء اكنت هذه الصالة تصلهيا بوضوء ٔاو بتميم، يتأكد Á اسـتعامل السواك، سواء سواء اكنت هذه الصالة تصلهيا بوضوء ٔاو بتميم، يتأكد Á اسـتعامل السواك، سواء 
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        ....كنت تصيل بوضوء ٔاو تميمكنت تصيل بوضوء ٔاو تميمكنت تصيل بوضوء ٔاو تميمكنت تصيل بوضوء ٔاو تميم

 املسجد ٔالنه م املسجد ٔالنه م املسجد ٔالنه م املسجد ٔالنه ماكاكاكاكن مكرم، من مكرم، من مكرم، من مكرم، ماكاكاكاكن جين جين جين جيمتمتمتمتع فيه الناس ع فيه الناس ع فيه الناس ع فيه الناس ))))وكذا عند دخول املسجد واملوكذا عند دخول املسجد واملوكذا عند دخول املسجد واملوكذا عند دخول املسجد واملزنزنزنزنلللل((((
حلديث القدام بن رشحي، عن ٔابيه حلديث القدام بن رشحي، عن ٔابيه حلديث القدام بن رشحي، عن ٔابيه حلديث القدام بن رشحي، عن ٔابيه ((((. . . . للصالة واملللصالة واملللصالة واملللصالة واملزنزنزنزنل ٔالنك سـتدخل عىل ٔاهل بيتكل ٔالنك سـتدخل عىل ٔاهل بيتكل ٔالنك سـتدخل عىل ٔاهل بيتكل ٔالنك سـتدخل عىل ٔاهل بيتك

َ ----بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب بأّيِ يشء اكن يبدٔا النيب : : : : سألت عاسألت عاسألت عاسألت عائئئئشة، قلتشة، قلتشة، قلتشة، قلت««««: : : : قالقالقالقال ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�  ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا ---- َصىل� ا��
        ....»»»»�لسواك�لسواك�لسواك�لسواك: : : : دخل بيته؟ قالتدخل بيته؟ قالتدخل بيته؟ قالتدخل بيته؟ قالت

        ....كوت، وصفرة أالسـنان، لكوت، وصفرة أالسـنان، لكوت، وصفرة أالسـنان، لكوت، وصفرة أالسـنان، لالالالٔالحاديث السابقةٔحاديث السابقةٔحاديث السابقةٔحاديث السابقةويتأكد كذÁ عند طول السويتأكد كذÁ عند طول السويتأكد كذÁ عند طول السويتأكد كذÁ عند طول الس((((

ــول هللا  ــول هللا واكن رس ــول هللا واكن رس ــول هللا واكن رس َ ----واكن رس ــمل� ــِه َوَس ُ عَلَْي ــىل� ا�� َ  َص ــمل� ــِه َوَس ُ عَلَْي ــىل� ا�� َ  َص ــمل� ــِه َوَس ُ عَلَْي ــىل� ا�� َ  َص ــمل� ــِه َوَس ُ عَلَْي ــىل� ا�� ــاه  « « « «---- َص ــاه ُ ف ــاه ُ ف ــاه ُ ف ــُشوصصصُص ف َ ــل ي ــن اللي ــام م ــُشوٕاذا ق َ ــل ي ــن اللي ــام م ــُشوٕاذا ق َ ــل ي ــن اللي ــام م ــُشوٕاذا ق َ ــل ي ــن اللي ــام م ٕاذا ق
        . . . .  ٔاي يدÁ ٔاي يدÁ ٔاي يدÁ ٔاي يدÁ::::يشويشويشويشوصصصص    ))))»»»»�لسواك�لسواك�لسواك�لسواك

 القيـام  القيـام  القيـام  القيـام دددداسـتحباب السواك عناسـتحباب السواك عناسـتحباب السواك عناسـتحباب السواك عن:::: يف هذا احلديث  يف هذا احلديث  يف هذا احلديث  يف هذا احلديث :::: يقول يقول يقول يقول----ررررمحمحمحمحه هللاه هللاه هللاه هللا----ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد 
م ملا يتصاعد ٕاليه من ٔام ملا يتصاعد ٕاليه من ٔام ملا يتصاعد ٕاليه من ٔام ملا يتصاعد ٕاليه من ٔاخبخبخبخبرة املعـدة، والـسواك رة املعـدة، والـسواك رة املعـدة، والـسواك رة املعـدة، والـسواك من النوم، ٔالن النوم مقتض لتغيري الفمن النوم، ٔالن النوم مقتض لتغيري الفمن النوم، ٔالن النوم مقتض لتغيري الفمن النوم، ٔالن النوم مقتض لتغيري الف
        .... عند vحتياج ٕاليه،  عند vحتياج ٕاليه،  عند vحتياج ٕاليه،  عند vحتياج ٕاليه، ::::ٔائائائاياUٓ تنظيفية فيسـتحب عند مقتضاه، اUٓ تنظيفية فيسـتحب عند مقتضاه، اUٓ تنظيفية فيسـتحب عند مقتضاه، اUٓ تنظيفية فيسـتحب عند مقتضاه، 

واملسمل مأمور عند العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن واملسمل مأمور عند العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن واملسمل مأمور عند العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن واملسمل مأمور عند العبـادة والتقـرب ٕاىل هللا، ٔان يكـون عـىل ٔاحـسن حـال مـن ((((
        . . . . النظافة والطهارةالنظافة والطهارةالنظافة والطهارةالنظافة والطهارة

        :::: املنت املنت املنت املنت
        مبمبمبمب يكون؟ يكون؟ يكون؟ يكون؟: : : : املساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثة....

فتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب َصـىل� فتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب َصـىل� فتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب َصـىل� فتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب َصـىل� يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يت يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يت يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يت يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يت ((((
َ اكن يـسـتاك بعـود ٔاراك ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ اكن يـسـتاك بعـود ٔاراكا�� ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ اكن يـسـتاك بعـود ٔاراكا�� ُ عَلَْيِه َوَسـمل� َ اكن يـسـتاك بعـود ٔاراكا�� ُ عَلَْيِه َوَسـمل� و+ ٔان يتـسوك بيـده الميـىن ٔاو اليـرسى، و+ ٔان يتـسوك بيـده الميـىن ٔاو اليـرسى، و+ ٔان يتـسوك بيـده الميـىن ٔاو اليـرسى، و+ ٔان يتـسوك بيـده الميـىن ٔاو اليـرسى، . . . . ا��

        ....فأالمر يف هذا واسعفأالمر يف هذا واسعفأالمر يف هذا واسعفأالمر يف هذا واسع

فٕان مل يكن عنده عود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصـبعه، كـام روى فٕان مل يكن عنده عود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصـبعه، كـام روى فٕان مل يكن عنده عود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصـبعه، كـام روى فٕان مل يكن عنده عود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصـبعه، كـام روى 
** بن ٔا بن ٔا بن ٔا بن ٔايبيبيبيب طالب ر طالب ر طالب ر طالب ريضيضيضيض هللا عنه يف صفة وضو  هللا عنه يف صفة وضو  هللا عنه يف صفة وضو  هللا عنه يف صفة وضو  ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ذÁ عيلذÁ عيلذÁ عيلذÁ عيل** ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ء النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ء النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ء النيب َصىل� ا��         ....ء النيب َصىل� ا��
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        ؟؟؟؟ السواك السواك السواك السواكمبمبمبمب يكون يكون يكون يكون

َصـىل� َصـىل� َصـىل� َصـىل� ----يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يتفتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يتفتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يتفتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب يسن ٔان يكون التسوك بعود رطب ال يتفتت، وال جيرح الفـم؛ فـٕان النـيب 
ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ  ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ا��         .... هذا ٔاشهر ٔانواع السواك وهو عود أالراك هذا ٔاشهر ٔانواع السواك وهو عود أالراك هذا ٔاشهر ٔانواع السواك وهو عود أالراك هذا ٔاشهر ٔانواع السواك وهو عود أالراك)))) اكن يسـتاك بعود ٔاراك اكن يسـتاك بعود ٔاراك اكن يسـتاك بعود ٔاراك اكن يسـتاك بعود ٔاراك----ا��

        ....))))ٔالمر يف هذا واسعٔالمر يف هذا واسعٔالمر يف هذا واسعٔالمر يف هذا واسعو+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فاو+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فاو+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فاو+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فا((((

         �ليد اليرسى؟  �ليد اليرسى؟  �ليد اليرسى؟  �ليد اليرسى؟ مممم�ليد الميىن أ �ليد الميىن أ �ليد الميىن أ �ليد الميىن أ يكون يكون يكون يكون هل التسوك هل التسوك هل التسوك هل التسوك 

     واسـتدلوا واسـتدلوا واسـتدلوا واسـتدلوا- - - - تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل- - - -  ٔان التسوك �ليد الميىن، ٔالنه عبادة وقربة ٕاىل هللا  ٔان التسوك �ليد الميىن، ٔالنه عبادة وقربة ٕاىل هللا  ٔان التسوك �ليد الميىن، ٔالنه عبادة وقربة ٕاىل هللا  ٔان التسوك �ليد الميىن، ٔالنه عبادة وقربة ٕاىل هللا ::::اااامجلمجلمجلمجلهورهورهورهور

نه مرضاة للرب فأنت نه مرضاة للرب فأنت نه مرضاة للرب فأنت نه مرضاة للرب فأنت أ أ أ أ ، مفعىن ، مفعىن ، مفعىن ، مفعىن »»»»السواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للربالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب««««: : : : ����بقول النيب بقول النيب بقول النيب بقول النيب ::::

 اكن يعجبه التمين يف لك يشء، يف  اكن يعجبه التمين يف لك يشء، يف  اكن يعجبه التمين يف لك يشء، يف  اكن يعجبه التمين يف لك يشء، يف ����رم والنيب رم والنيب رم والنيب رم والنيب تتسوك �ليد الميىن ٔالن الميني ملا كتتسوك �ليد الميىن ٔالن الميني ملا كتتسوك �ليد الميىن ٔالن الميني ملا كتتسوك �ليد الميىن ٔالن الميني ملا ك

        . . . . ���� شأنه  شأنه  شأنه  شأنه لكلكلكلكه ه ه ه  طهوره ويف طهوره ويف طهوره ويف طهوره ويفتنع� وترج� ويفتنع� وترج� ويفتنع� وترج� ويفتنع� وترج� ويف

ٔالن الـسواك ٔالن الـسواك ٔالن الـسواك ٔالن الـسواك : : : :  ذهب ٕاىل ٔانه �ليد اليـرسى قـال ذهب ٕاىل ٔانه �ليد اليـرسى قـال ذهب ٕاىل ٔانه �ليد اليـرسى قـال ذهب ٕاىل ٔانه �ليد اليـرسى قـال:::: ر ر ر رمحمحمحمحه هللاه هللاه هللاه هللاشـيخ إالسالم ابن تمييةشـيخ إالسالم ابن تمييةشـيخ إالسالم ابن تمييةشـيخ إالسالم ابن تميية
 ،Áــة الكرهيــة ٔاو مــا شــابه ذ ،Áــة الكرهيــة ٔاو مــا شــابه ذ ،Áــة الكرهيــة ٔاو مــا شــابه ذ ،Áالراحئحئحئحئــة الكرهيــة ٔاو مــا شــابه ذ Uأالذى املوجــود بــني أالســـنان ٔاو ٕازا Uالرإازا Uأالذى املوجــود بــني أالســـنان ٔاو ٕازا Uالرإازا Uأالذى املوجــود بــني أالســـنان ٔاو ٕازا Uالرإازا Uأالذى املوجــود بــني أالســـنان ٔاو ٕازا Uٕازا

اء خبيثة ٔاو ليست رااء خبيثة ٔاو ليست رااء خبيثة ٔاو ليست رااء خبيثة ٔاو ليست راحئهتحئهتحئهتحئهتا طيبة ٔاو راا طيبة ٔاو راا طيبة ٔاو راا طيبة ٔاو راحئهتحئهتحئهتحئهتـا خبيثـة، ـا خبيثـة، ـا خبيثـة، ـا خبيثـة، فاليرسى ملا خبث وهذه أالشـيفاليرسى ملا خبث وهذه أالشـيفاليرسى ملا خبث وهذه أالشـيفاليرسى ملا خبث وهذه أالشـي
        . . . . فاÎٔ ٔاتسوك �ليد اليرسىفاÎٔ ٔاتسوك �ليد اليرسىفاÎٔ ٔاتسوك �ليد اليرسىفاÎٔ ٔاتسوك �ليد اليرسى

لميـني وٕان اكن لميـني وٕان اكن لميـني وٕان اكن لميـني وٕان اكن ���� التـسوك  التـسوك  التـسوك  التـسوك ،فيكـون،فيكـون،فيكـون،فيكـون ٕان اكن التسوك عبادة وقربة  ٕان اكن التسوك عبادة وقربة  ٕان اكن التسوك عبادة وقربة  ٕان اكن التسوك عبادة وقربة ::::علامء احلنفية قالواعلامء احلنفية قالواعلامء احلنفية قالواعلامء احلنفية قالوا
        .... جًدا وهذا مجع بني أالقوال جًدا وهذا مجع بني أالقوال جًدا وهذا مجع بني أالقوال جًدا وهذا مجع بني أالقوالللللٕالماطة أالذى فاليرسى، وهذا قول مجيٕالماطة أالذى فاليرسى، وهذا قول مجيٕالماطة أالذى فاليرسى، وهذا قول مجيٕالماطة أالذى فاليرسى، وهذا قول مجي

 سـائغ معتـ سـائغ معتـ سـائغ معتـ سـائغ معتـربربربرب يعـين جيـوز �لميـني  يعـين جيـوز �لميـني  يعـين جيـوز �لميـني  يعـين جيـوز �لميـني املساUٔ عـىل لك خـالفاملساUٔ عـىل لك خـالفاملساUٔ عـىل لك خـالفاملساUٔ عـىل لك خـالف    :::: املساUٔ املساUٔ املساUٔ املساUٔالشارح يفالشارح يفالشارح يفالشارح يف    رٔايرٔايرٔايرٔاي
وجيوز �لشامل ومن ٔاخذ بقول أالحناف جاز، ومن ٔاخذ بقـول اوجيوز �لشامل ومن ٔاخذ بقول أالحناف جاز، ومن ٔاخذ بقـول اوجيوز �لشامل ومن ٔاخذ بقول أالحناف جاز، ومن ٔاخذ بقـول اوجيوز �لشامل ومن ٔاخذ بقول أالحناف جاز، ومن ٔاخذ بقـول امجلمجلمجلمجلهـور جـاز ومـن هـور جـاز ومـن هـور جـاز ومـن هـور جـاز ومـن 

        . . . . ٔاخذ بقول شـيخ إالسالم ابن تميية جازٔاخذ بقول شـيخ إالسالم ابن تميية جازٔاخذ بقول شـيخ إالسالم ابن تميية جازٔاخذ بقول شـيخ إالسالم ابن تميية جاز

و+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فأالمر يف هذا واسع، فـٕان مل يكـن عنـده و+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فأالمر يف هذا واسع، فـٕان مل يكـن عنـده و+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فأالمر يف هذا واسع، فـٕان مل يكـن عنـده و+ ٔان يتسوك بيده الميىن ٔاو اليرسى، فأالمر يف هذا واسع، فـٕان مل يكـن عنـده ((((
        ....    ))))عود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصبعهعود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصبعهعود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصبعهعود يسـتاك به حال الوضوء، ٔاجزٔاه التسوك بأصبعه
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�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ؟؟؟؟هل جيوز اسـتعامل إالصبع يف السواكهل جيوز اسـتعامل إالصبع يف السواكهل جيوز اسـتعامل إالصبع يف السواكهل جيوز اسـتعامل إالصبع يف السواك

ٕاذا اكن إالصـبع خـشن وينظـف ٕاذا اكن إالصـبع خـشن وينظـف ٕاذا اكن إالصـبع خـشن وينظـف ٕاذا اكن إالصـبع خـشن وينظـف : : : : هذا ال�م فيه خالف بني العلامء مهنم مـن قـالهذا ال�م فيه خالف بني العلامء مهنم مـن قـالهذا ال�م فيه خالف بني العلامء مهنم مـن قـالهذا ال�م فيه خالف بني العلامء مهنم مـن قـال
        . . . . أالسـنان جيوز ٔان يتسوك به ٔاما ٕان اكن طرÈ فالأالسـنان جيوز ٔان يتسوك به ٔاما ٕان اكن طرÈ فالأالسـنان جيوز ٔان يتسوك به ٔاما ٕان اكن طرÈ فالأالسـنان جيوز ٔان يتسوك به ٔاما ٕان اكن طرÈ فال

كـام روى كـام روى كـام روى كـام روى ((((طبعا هذه املساUٔ حتتاج ٕاىل دليل، ٔالن ا°ليل اiي اســتدل بـه يقـول طبعا هذه املساUٔ حتتاج ٕاىل دليل، ٔالن ا°ليل اiي اســتدل بـه يقـول طبعا هذه املساUٔ حتتاج ٕاىل دليل، ٔالن ا°ليل اiي اســتدل بـه يقـول طبعا هذه املساUٔ حتتاج ٕاىل دليل، ٔالن ا°ليل اiي اســتدل بـه يقـول 
** بن ٔا بن ٔا بن ٔا بن ٔايبيبيبيب طالب  طالب  طالب  طالب  ُ عَلَْيـِه ---- يف صفة وضوء النيب  يف صفة وضوء النيب  يف صفة وضوء النيب  يف صفة وضوء النيب ---- عنه  عنه  عنه  عنه  ر ر ر ريضيضيضيض هللا هللا هللا هللا----ذÁ عيلذÁ عيلذÁ عيلذÁ عيل** ُ عَلَْيـِه  َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه  َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه  َصىل� ا��  َصىل� ا��

 َ َ َوَسمل� َ َوَسمل� َ َوَسمل� . . . .  يف إالرواء يف إالرواء يف إالرواء يف إالرواء----ررررمحمحمحمحه هللاه هللاه هللاه هللا---- وهذا احلديث رواه البهيق وهذا احلديث رواه البهيق وهذا احلديث رواه البهيق وهذا احلديث رواه البهيقيييي وضعفه الشـيخ أاللبا وضعفه الشـيخ أاللبا وضعفه الشـيخ أاللبا وضعفه الشـيخ أاللباينينينين    ))))----َوَسمل�
        ....فالعلامء قالوا لو مل فالعلامء قالوا لو مل فالعلامء قالوا لو مل فالعلامء قالوا لو مل جتجتجتجتد شيئًا تسـتاك به غري إالصبع فيجوز Á ٔان تسـتاك �ٕالصبعد شيئًا تسـتاك به غري إالصبع فيجوز Á ٔان تسـتاك �ٕالصبعد شيئًا تسـتاك به غري إالصبع فيجوز Á ٔان تسـتاك �ٕالصبعد شيئًا تسـتاك به غري إالصبع فيجوز Á ٔان تسـتاك �ٕالصبع

        ؟؟؟؟هل إالصبع يقوم مقام السواك ٔام الهل إالصبع يقوم مقام السواك ٔام الهل إالصبع يقوم مقام السواك ٔام الهل إالصبع يقوم مقام السواك ٔام ال

جلواز، لقلنا ٕانه يقوم مقامه لو قلنا بغري ذÁ ال يقوم مقام السواك، السـÓ جلواز، لقلنا ٕانه يقوم مقامه لو قلنا بغري ذÁ ال يقوم مقام السواك، السـÓ جلواز، لقلنا ٕانه يقوم مقامه لو قلنا بغري ذÁ ال يقوم مقام السواك، السـÓ جلواز، لقلنا ٕانه يقوم مقامه لو قلنا بغري ذÁ ال يقوم مقام السواك، السـÓ لو قلنا �لو قلنا �لو قلنا �لو قلنا �
        . . . . ٔان السواك ٔابلغ يف التنظيف من إالصبعٔان السواك ٔابلغ يف التنظيف من إالصبعٔان السواك ٔابلغ يف التنظيف من إالصبعٔان السواك ٔابلغ يف التنظيف من إالصبع

        :::: املنت املنت املنت املنت
        ::::فوائد السواكفوائد السواكفوائد السواكفوائد السواك: : : : املساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعةاملساUٔ الرابعة((((

ٔانه مطهـرة للفـم يف ا°نيـا مرضـاة للـرب يف ٔانه مطهـرة للفـم يف ا°نيـا مرضـاة للـرب يف ٔانه مطهـرة للفـم يف ا°نيـا مرضـاة للـرب يف ٔانه مطهـرة للفـم يف ا°نيـا مرضـاة للـرب يف : : : : ومن ٔاومن ٔاومن ٔاومن ٔامهمهمهمهها ما ورد يف احلديث السابقها ما ورد يف احلديث السابقها ما ورد يف احلديث السابقها ما ورد يف احلديث السابق
. . . .  هذه السـنة، وال يرتكها؛ ملا فهيا من فوائد عظمية هذه السـنة، وال يرتكها؛ ملا فهيا من فوائد عظمية هذه السـنة، وال يرتكها؛ ملا فهيا من فوائد عظمية هذه السـنة، وال يرتكها؛ ملا فهيا من فوائد عظميةفينبغفينبغفينبغفينبغيييي للمسمل ٔان يتعاهد للمسمل ٔان يتعاهد للمسمل ٔان يتعاهد للمسمل ٔان يتعاهد. . . . االٓخرةاالٓخرةاالٓخرةاالٓخرة

وقد وقد وقد وقد ميميميمير عىل بعض املسلمني مدة من الوقت اكلشهر والشهرين ور عىل بعض املسلمني مدة من الوقت اكلشهر والشهرين ور عىل بعض املسلمني مدة من الوقت اكلشهر والشهرين ور عىل بعض املسلمني مدة من الوقت اكلشهر والشهرين ومهمهمهمه مل يتـسوكوا ٕامـا  مل يتـسوكوا ٕامـا  مل يتـسوكوا ٕامـا  مل يتـسوكوا ٕامـا 
تتتتاكاكاكاكسًال وٕاما سًال وٕاما سًال وٕاما سًال وٕاما ....ًال، وهؤالء قد فاهتم أالجر العظمي والفوائد الكثـرية؛ بـسبب تـركهم ًال، وهؤالء قد فاهتم أالجر العظمي والفوائد الكثـرية؛ بـسبب تـركهم ًال، وهؤالء قد فاهتم أالجر العظمي والفوائد الكثـرية؛ بـسبب تـركهم ًال، وهؤالء قد فاهتم أالجر العظمي والفوائد الكثـرية؛ بـسبب تـركهم 

ُ عَ  ُ عَ نَة اليت اكن حيافظ علهيا النيب َصىل� ا�� ُ عَ نَة اليت اكن حيافظ علهيا النيب َصىل� ا�� ُ عَ نَة اليت اكن حيافظ علهيا النيب َصىل� ا�� نَة اليت اكن حيافظ علهيا النيب َصىل� ا�� ** ، واكد يـأمر هبـا ٔامتـه هذه السـهذه السـهذه السـهذه السـ** َ ، واكد يـأمر هبـا ٔامتـه لَْيِه َوَسـمل� َ ، واكد يـأمر هبـا ٔامتـه لَْيِه َوَسـمل� َ ، واكد يـأمر هبـا ٔامتـه لَْيِه َوَسـمل� َ لَْيِه َوَسـمل�
ْمَر ٕاجياب، لوال خوف املشقةْمَر ٕاجياب، لوال خوف املشقةْمَر ٕاجياب، لوال خوف املشقةْمَر ٕاجياب، لوال خوف املشقة //         ....اااا//

ٔانـه يقـوي أالســنان، ويـشد اللثـة، وينقـٔانـه يقـوي أالســنان، ويـشد اللثـة، وينقـٔانـه يقـوي أالســنان، ويـشد اللثـة، وينقـٔانـه يقـوي أالســنان، ويـشد اللثـة، وينقـيييي    : : : : وقد ذكروا فوائد ٔاخرى للسواك، مهنـاوقد ذكروا فوائد ٔاخرى للسواك، مهنـاوقد ذكروا فوائد ٔاخرى للسواك، مهنـاوقد ذكروا فوائد ٔاخرى للسواك، مهنـا
        ))))....الصوت، وينشالصوت، وينشالصوت، وينشالصوت، وينشطططط العبد العبد العبد العبد
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        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
سـبسـبسـبسـبححححان هللا هذا يشء بسـيان هللا هذا يشء بسـيان هللا هذا يشء بسـيان هللا هذا يشء بسـيطططط جًدا يق جًدا يق جًدا يق جًدا يقرصرصرصرص فيه الكثري، كثري جًدا يق فيه الكثري، كثري جًدا يق فيه الكثري، كثري جًدا يق فيه الكثري، كثري جًدا يقرصرصرصرصون يف مثـل ون يف مثـل ون يف مثـل ون يف مثـل 

        ....هذه السنن، هذه السنن، هذه السنن، هذه السنن، 

        ....؟؟؟؟ وهل لها نفس أالجر وهل لها نفس أالجر وهل لها نفس أالجر وهل لها نفس أالجر دون السواك دون السواك دون السواك دون السواك الفرشاة �ملعجون الفرشاة �ملعجون الفرشاة �ملعجون الفرشاة �ملعجونوز اسـتعاملوز اسـتعاملوز اسـتعاملوز اسـتعاملهل جيهل جيهل جيهل جي

البد البد البد البد فففف لهـا ٔاجـر الـسواك، لهـا ٔاجـر الـسواك، لهـا ٔاجـر الـسواك، لهـا ٔاجـر الـسواك،ليسليسليسليسالفرشاة تقوم مقام السواك يف �ب التنظيف، ولكن الفرشاة تقوم مقام السواك يف �ب التنظيف، ولكن الفرشاة تقوم مقام السواك يف �ب التنظيف، ولكن الفرشاة تقوم مقام السواك يف �ب التنظيف، ولكن 
ٕالصابة السـنة، حىت عىل أالقل تضع دإالصابة السـنة، حىت عىل أالقل تضع دإالصابة السـنة، حىت عىل أالقل تضع دإالصابة السـنة، حىت عىل أالقل تضع دامئمئمئمئا ٔانه مطهرة للفم مرضاة للرب، ا ٔانه مطهرة للفم مرضاة للرب، ا ٔانه مطهرة للفم مرضاة للرب، ا ٔانه مطهرة للفم مرضاة للرب، ،،،،من السواكمن السواكمن السواكمن السواك

        ؟؟؟؟لو اكنت الفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكلو اكنت الفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكلو اكنت الفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكلو اكنت الفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواك

، اسـتعملها ؤاسـتعمل ٔايًضا الـسواك ، اسـتعملها ؤاسـتعمل ٔايًضا الـسواك ، اسـتعملها ؤاسـتعمل ٔايًضا الـسواك ، اسـتعملها ؤاسـتعمل ٔايًضا الـسواك الفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكالفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكالفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكالفرشاة ٔابلغ يف التنظيف من السواكلو اكنت لو اكنت لو اكنت لو اكنت 
        . . . . ٔالÎل أالجرٔالÎل أالجرٔالÎل أالجرٔالÎل أالجر

        .... ؟ ؟ ؟ ؟ٔام الٔام الٔام الٔام الهل جيوز اسـتعامل فرشاة أالسـنان �ملعجون يف الصيام،هل جيوز اسـتعامل فرشاة أالسـنان �ملعجون يف الصيام،هل جيوز اسـتعامل فرشاة أالسـنان �ملعجون يف الصيام،هل جيوز اسـتعامل فرشاة أالسـنان �ملعجون يف الصيام،

لو اسـتطعت حترتز من عدم دخول املعجون داخل احللق فال بأس فٕان مل تسـتطع لو اسـتطعت حترتز من عدم دخول املعجون داخل احللق فال بأس فٕان مل تسـتطع لو اسـتطعت حترتز من عدم دخول املعجون داخل احللق فال بأس فٕان مل تسـتطع لو اسـتطعت حترتز من عدم دخول املعجون داخل احللق فال بأس فٕان مل تسـتطع 
        . . . . واملعجون يدخل يبقى ال جيوز اسـتعاملها ٔاثناء الصيامواملعجون يدخل يبقى ال جيوز اسـتعاملها ٔاثناء الصيامواملعجون يدخل يبقى ال جيوز اسـتعاملها ٔاثناء الصيامواملعجون يدخل يبقى ال جيوز اسـتعاملها ٔاثناء الصيام

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت

        ::::سنن الفطرةسنن الفطرةسنن الفطرةسنن الفطرة: : : : املساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسة....

 خـصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا  خـصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا  خـصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا  خـصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا ::::وتسمى ٔايـضاً وتسمى ٔايـضاً وتسمى ٔايـضاً وتسمى ٔايـضاً 
        ....الناس علهيا واسـتحهبا الناس علهيا واسـتحهبا الناس علهيا واسـتحهبا الناس علهيا واسـتحهبا هلهلهلهلم؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤام؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤام؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤام؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤامكمكمكمكل صورةل صورةل صورةل صورة

ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ : : : : عن ٔاعن ٔاعن ٔاعن ٔايبيبيبيب هريرة ر هريرة ر هريرة ر هريرة ريضيضيضيض هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� مخمخمخمخـس ـس ـس ـس ««««    ::::قال رسول هللا َصىل� ا��
        ....»»»»vسـتvسـتvسـتvسـتححححداد واخلتان وقداد واخلتان وقداد واخلتان وقداد واخلتان وقصصصص الشارب ونتف إالب الشارب ونتف إالب الشارب ونتف إالب الشارب ونتف إالبطططط وتقلمي أالظافر وتقلمي أالظافر وتقلمي أالظافر وتقلمي أالظافر: : : : من الفطرةمن الفطرةمن الفطرةمن الفطرة

 وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابـت حـول الفـرج، مسـ وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابـت حـول الفـرج، مسـ وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابـت حـول الفـرج، مسـ وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابـت حـول الفـرج، مسـيييي بـذÁ  بـذÁ  بـذÁ  بـذv :::: Áسـت vسـت vسـت vسـتححححدادداددادداد----١١١١
ويف ٕازالته جـامل ونظافـة، وويف ٕازالته جـامل ونظافـة، وويف ٕازالته جـامل ونظافـة، وويف ٕازالته جـامل ونظافـة، وميميميميكـن ٕازالتـه بغـري كـن ٕازالتـه بغـري كـن ٕازالتـه بغـري كـن ٕازالتـه بغـري . . . . السـتعامل احلديدة فيه ويه املُوالسـتعامل احلديدة فيه ويه املُوالسـتعامل احلديدة فيه ويه املُوالسـتعامل احلديدة فيه ويه املُوىسىسىسَىس َ َ َ 
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        ....احللق اكملزيالت املصنعةاحللق اكملزيالت املصنعةاحللق اكملزيالت املصنعةاحللق اكملزيالت املصنعة

 وهو ٕازاU اجل وهو ٕازاU اجل وهو ٕازاU اجل وهو ٕازاU اجل5555ة اليت تغطة اليت تغطة اليت تغطة اليت تغطيييي احلََشَفة حىت ت احلََشَفة حىت ت احلََشَفة حىت ت احلََشَفة حىت تربربربربز احلشفة، وهـذا يف حـق ز احلشفة، وهـذا يف حـق ز احلشفة، وهـذا يف حـق ز احلشفة، وهـذا يف حـق :::: اخلتان اخلتان اخلتان اخلتان----٢٢٢٢
. . . . ٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يكٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يكٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يكٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يك: : : : قيلقيلقيلقيل. . . . فقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالجفقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالجفقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالجفقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالج: : : : ٔاما أالنٔاما أالنٔاما أالنٔاما أالنىثىثىثىث. . . . اiكراiكراiكراiكر

        .... سـنة يف حق النساء سـنة يف حق النساء سـنة يف حق النساء سـنة يف حق النساءٔانه واجب يف حق الرجال،ٔانه واجب يف حق الرجال،ٔانه واجب يف حق الرجال،ٔانه واجب يف حق الرجال،: : : : والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح

        ....تطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفةتطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفةتطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفةتطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفة: : : : واحلمكة يف ختان الرجلواحلمكة يف ختان الرجلواحلمكة يف ختان الرجلواحلمكة يف ختان الرجل

        ....وفوائده كثريةوفوائده كثريةوفوائده كثريةوفوائده كثرية

ا ٔاي: : : : ٔاما املرٔاةٔاما املرٔاةٔاما املرٔاةٔاما املرٔاة ا ٔايِ ا ٔايِ         ....شدة شهوهتاشدة شهوهتاشدة شهوهتاشدة شهوهتا: : : : فٕانه يَُقلِّل من غُلَْمفٕانه يَُقلِّل من غُلَْمفٕانه يَُقلِّل من غُلَْمفٕانه يَُقلِّل من غُلَْمهتهتهتِهتا ٔايِ

ويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للربربربربء، ولينشأ الصغري عىل ء، ولينشأ الصغري عىل ء، ولينشأ الصغري عىل ء، ولينشأ الصغري عىل 
        ....ٔاأٔأامكمكمكمكل حالل حالل حالل حال

ــشارب----٣٣٣٣ ــشارب ال ــشارب ال ــشارب ال ــصصصص ال ــ ق ــ ق ــ ق ــاؤؤؤؤهههه ق ــا وٕاحف ــا وٕاحف ــا وٕاحف ــل، : : : :  وٕاحف ــن التجم ــا يف ذÁ م ه؛ مل ــّصِ ــة يف قَ ــل، وهــو املبالغ ــن التجم ــا يف ذÁ م ه؛ مل ــّصِ ــة يف قَ ــل، وهــو املبالغ ــن التجم ــا يف ذÁ م ه؛ مل ــّصِ ــة يف قَ ــل، وهــو املبالغ ــن التجم ــا يف ذÁ م ه؛ مل ــّصِ ــة يف قَ وهــو املبالغ
        ....والنظافة، وخمالفة الكفاروالنظافة، وخمالفة الكفاروالنظافة، وخمالفة الكفاروالنظافة، وخمالفة الكفار

ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها  ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها ة يف احلـث عـىل قَـّصِ ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها ة يف احلـث عـىل قَـّصِ ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها ة يف احلـث عـىل قَـّصِ وقد وردت أالحاديث الصحيوقد وردت أالحاديث الصحيوقد وردت أالحاديث الصحيوقد وردت أالحاديث الصحيححححة يف احلـث عـىل قَـّصِ
وٕاكرا�ا؛ ملا يف بقاء اللحية من اوٕاكرا�ا؛ ملا يف بقاء اللحية من اوٕاكرا�ا؛ ملا يف بقاء اللحية من اوٕاكرا�ا؛ ملا يف بقاء اللحية من امجلمجلمجلمجلال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس ال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس ال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس ال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس 

        ....هبم، وحيلقون حلاهبم، وحيلقون حلاهبم، وحيلقون حلاهبم، وحيلقون حلامهمهمهمه، ٔاو يق، ٔاو يق، ٔاو يق، ٔاو يقرصرصرصرصوهناوهناوهناوهناأالمر، فصاروا يوفرون شوار أالمر، فصاروا يوفرون شوار أالمر، فصاروا يوفرون شوار أالمر، فصاروا يوفرون شوار 

حـديث ٔاحـديث ٔاحـديث ٔاحـديث ٔايبيبيبيب    : : : : ويف لك هذا خمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاويف لك هذا خمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاويف لك هذا خمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاويف لك هذا خمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاهئهئهئهئـا؛ مهنـاـا؛ مهنـاـا؛ مهنـاـا؛ مهنـا
ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ : : : : هريرة رهريرة رهريرة رهريرة ريضيضيضيض هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال هللا عنه قال ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� وا الشوارب، وا الشوارب، وا الشوارب، وا الشوارب، « « « «         : : : : قال رسول هللا َصىل� ا�� ** جزجزجزجز**

عن النيب َصىل� عن النيب َصىل� عن النيب َصىل� عن النيب َصىل� وحديث ابن معر روحديث ابن معر روحديث ابن معر روحديث ابن معر ريضيضيضيض هللا عهنام  هللا عهنام  هللا عهنام  هللا عهنام     ....»»»»ؤارخوا اللحى، وخالفوا اؤارخوا اللحى، وخالفوا اؤارخوا اللحى، وخالفوا اؤارخوا اللحى، وخالفوا ا9999وسوسوسوس
َ قال ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ قالا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ قالا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ قالا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� روا اللحى، ؤاحفوا الشوارب««««: : : : ا�� روا اللحى، ؤاحفوا الشواربخالفوا املرشكني، وفِّ روا اللحى، ؤاحفوا الشواربخالفوا املرشكني، وفِّ روا اللحى، ؤاحفوا الشواربخالفوا املرشكني، وفِّ         ....»»»»خالفوا املرشكني، وفِّ

زيزيزيزي عـن التـشـبه  عـن التـشـبه  عـن التـشـبه  عـن التـشـبه  فعىل املسمل ٔان يلفعىل املسمل ٔان يلفعىل املسمل ٔان يلفعىل املسمل ٔان يلزتزتزتزتم هبـذا الهـدي النبـوي، وم هبـذا الهـدي النبـوي، وم هبـذا الهـدي النبـوي، وم هبـذا الهـدي النبـوي، وخيخيخيخيـالف أالعـداء، ويـالف أالعـداء، ويـالف أالعـداء، ويـالف أالعـداء، ويمتمتمتمتــــ
        ....�لنساء�لنساء�لنساء�لنساء
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ها حبيث ال تـرتك حـىت تطـولها حبيث ال تـرتك حـىت تطـولها حبيث ال تـرتك حـىت تطـولها حبيث ال تـرتك حـىت تطـول: : : :  تقلمي أالظافر تقلمي أالظافر تقلمي أالظافر تقلمي أالظافر----٤٤٤٤ ** والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل . . . . وهو قَصوهو قَصوهو قَصوهو قَص**
أالوساأالوساأالوساأالوساخخخخ املرتا املرتا املرتا املرتامكمكمكمكة حتة حتة حتة حتهتهتهتهتا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا ا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا ا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا ا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا 

لك ذÁ من تـزيني الـشـيطان لك ذÁ من تـزيني الـشـيطان لك ذÁ من تـزيني الـشـيطان لك ذÁ من تـزيني الـشـيطان . . . . يطيلون ٔاظافريطيلون ٔاظافريطيلون ٔاظافريطيلون ٔاظافرمهمهمهمه، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيم، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيم، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيم، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيم
        ....والتقليد ٔالعداء هللاوالتقليد ٔالعداء هللاوالتقليد ٔالعداء هللاوالتقليد ٔالعداء هللا

 ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيـه، فيـسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو  ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيـه، فيـسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو  ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيـه، فيـسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو  ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيـه، فيـسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو :::: نتف إالب نتف إالب نتف إالب نتف إالبطططط----٥٥٥٥
ا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود ا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود ا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود ا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود احللق ٔاو غريهام؛ ملاحللق ٔاو غريهام؛ ملاحللق ٔاو غريهام؛ ملاحللق ٔاو غريهام؛ مل

    هذا الشعر، فهذا هـو ديننـا احلنيـف، ٔامـرÎ هبـذه اخلـصال؛ ملـا فهيـا مـن التجمـلهذا الشعر، فهذا هـو ديننـا احلنيـف، ٔامـرÎ هبـذه اخلـصال؛ ملـا فهيـا مـن التجمـلهذا الشعر، فهذا هـو ديننـا احلنيـف، ٔامـرÎ هبـذه اخلـصال؛ ملـا فهيـا مـن التجمـلهذا الشعر، فهذا هـو ديننـا احلنيـف، ٔامـرÎ هبـذه اخلـصال؛ ملـا فهيـا مـن التجمـل
والتطهر والنظافة، وليكون املـسمل عـىل ٔاحـسن حـال، مبتعـدًا عـن تقليـد الكفـار والتطهر والنظافة، وليكون املـسمل عـىل ٔاحـسن حـال، مبتعـدًا عـن تقليـد الكفـار والتطهر والنظافة، وليكون املـسمل عـىل ٔاحـسن حـال، مبتعـدًا عـن تقليـد الكفـار والتطهر والنظافة، وليكون املـسمل عـىل ٔاحـسن حـال، مبتعـدًا عـن تقليـد الكفـار 

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ واجلهال، مفتواجلهال، مفتواجلهال، مفتواجلهال، مفتخخخخرًا بدينه، مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيرًا بدينه، مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيرًا بدينه، مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيرًا بدينه، مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبي ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ه َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ه َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ه َصىل� ا��         ....ه َصىل� ا��

السواك، واسـتنشاق املاء، واملضمـضة، وغـسل السواك، واسـتنشاق املاء، واملضمـضة، وغـسل السواك، واسـتنشاق املاء، واملضمـضة، وغـسل السواك، واسـتنشاق املاء، واملضمـضة، وغـسل : : : : ويضاف ٕاىل هذه اخلصال اويضاف ٕاىل هذه اخلصال اويضاف ٕاىل هذه اخلصال اويضاف ٕاىل هذه اخلصال امخلمخلمخلمخلسسسس
، وvسـتنجاء، وذÁ ، وvسـتنجاء، وذÁ ، وvسـتنجاء، وذÁ ، وvسـتنجاء، وذÁ ---- ويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جي ويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جي ويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جي ويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جيمتمتمتمتع فهيا الوع فهيا الوع فهيا الوع فهيا الوخسخسخسخس----الالالالربربربرباااامجمجمجمج

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ : : : : حلديث عاحلديث عاحلديث عاحلديث عائئئئشة رشة رشة رشة ريضيضيضيض هللا عهنا قالت هللا عهنا قالت هللا عهنا قالت هللا عهنا قالت ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ قال رسول هللا َصىل� ا�� عرش عرش عرش عرش ««««: : : : قال رسول هللا َصىل� ا��
ققققصصصص الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، واسـتنـشاق املـاء، وقـ الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، واسـتنـشاق املـاء، وقـ الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، واسـتنـشاق املـاء، وقـ الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، واسـتنـشاق املـاء، وقـصصصص    : : : : من الفطرةمن الفطرةمن الفطرةمن الفطرة

ــاصصصص املــاء املــاء املــاء املــاء ــة، وانتق ــة، وانتقــا، وحلــق العان ــة، وانتقــا، وحلــق العان ــة، وانتقــا، وحلــق العان ــطططط، وحلــق العان ــ، ونتــف إالب ــ، ونتــف إالب ــ، ونتــف إالب ــربربربرباااامجمجمجمج، ونتــف إالب ــأالظفــار، وغــسل ال ــأالظفــار، وغــسل ال ــأالظفــار، وغــسل ال يعــين يعــين يعــين يعــين » » » » أالظفــار، وغــسل ال
ونسيت العـارشة، ٕاال ٔان ونسيت العـارشة، ٕاال ٔان ونسيت العـارشة، ٕاال ٔان ونسيت العـارشة، ٕاال ٔان : : : : """"---- ٔاحد رواة احلديث ٔاحد رواة احلديث ٔاحد رواة احلديث ٔاحد رواة احلديث----قال مصعب بن شيبةقال مصعب بن شيبةقال مصعب بن شيبةقال مصعب بن شيبة. . . . vستنجاءvستنجاءvستنجاءvستنجاء

        """"....تكون املضمضةتكون املضمضةتكون املضمضةتكون املضمضة

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
هب ٔاكهب ٔاكهب ٔاكهب ٔاكرثرثرثرث العلـامء  العلـامء  العلـامء  العلـامء عن الفطرة ذعن الفطرة ذعن الفطرة ذعن الفطرة ذ::::     إالمام اخلطا إالمام اخلطا إالمام اخلطا إالمام اخلطايبيبيبيبقالقالقالقال    ))))نن الفطرةنن الفطرةنن الفطرةنن الفطرةسسسس: : : : املساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسةاملساUٔ اخلامسة((((

وقيـل وقيـل وقيـل وقيـل ، ، ، ، صـلوات هللا علـهيم، وقيـل يه ا°يـنصـلوات هللا علـهيم، وقيـل يه ا°يـنصـلوات هللا علـهيم، وقيـل يه ا°يـنصـلوات هللا علـهيم، وقيـل يه ا°يـنو يه سـنن أالنبيـاء و يه سـنن أالنبيـاء و يه سـنن أالنبيـاء و يه سـنن أالنبيـاء ٕاىل ٔاهنا الـسـنة،ٕاىل ٔاهنا الـسـنة،ٕاىل ٔاهنا الـسـنة،ٕاىل ٔاهنا الـسـنة،
 ومنه  ومنه  ومنه  ومنه - - - - تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----الفطرة ما فطر هللا عليه اخللق من املعرفة به، من املعرفة �� الفطرة ما فطر هللا عليه اخللق من املعرفة به، من املعرفة �� الفطرة ما فطر هللا عليه اخللق من املعرفة به، من املعرفة �� الفطرة ما فطر هللا عليه اخللق من املعرفة به، من املعرفة �� 

فـأبواه هيودانـه ٔاو فـأبواه هيودانـه ٔاو فـأبواه هيودانـه ٔاو فـأبواه هيودانـه ٔاو ««««سـالم سـالم سـالم سـالم الفطـرة يه االٕ الفطـرة يه االٕ الفطـرة يه االٕ الفطـرة يه االٕ » » » » لك مولـود يـو° عـىل الفطـرةلك مولـود يـو° عـىل الفطـرةلك مولـود يـو° عـىل الفطـرةلك مولـود يـو° عـىل الفطـرة««««: : : : حـديثحـديثحـديثحـديث



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت
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        . . . . ومل يقل يسلامنه، ٔالن الفطرة يه ا°ين ويه إالسالمومل يقل يسلامنه، ٔالن الفطرة يه ا°ين ويه إالسالمومل يقل يسلامنه، ٔالن الفطرة يه ا°ين ويه إالسالمومل يقل يسلامنه، ٔالن الفطرة يه ا°ين ويه إالسالم» » » » ينينينينرصرصرصرصانه ٔاو انه ٔاو انه ٔاو انه ٔاو ميميميميجسانهجسانهجسانهجسانه

خصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا خصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا خصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا خصال الفطـرة؛ وذÁ ٔالن فاعلهـا يتـصف �لفطـرة الـيت فطـر هللا : : : : وتسمى ٔايضاً وتسمى ٔايضاً وتسمى ٔايضاً وتسمى ٔايضاً ((((
        ....الناس علهيا واسـتحهبا الناس علهيا واسـتحهبا الناس علهيا واسـتحهبا الناس علهيا واسـتحهبا هلهلهلهلم؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤام؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤام؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤام؛ ليكونوا عىل ٔاحسن هيئة ؤامكمكمكمكل صورةل صورةل صورةل صورة

َ ----قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا : : : : لللل قـا قـا قـا قـا----رررريضيضيضيض هللا عنه هللا عنه هللا عنه هللا عنه----عن ٔاعن ٔاعن ٔاعن ٔايبيبيبيب هريرة  هريرة  هريرة  هريرة  ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� َ  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل� : : : : ---- َصـىل� ا��
ــطططط وتقلــمي  وتقلــمي  وتقلــمي  وتقلــمي : : : : مخمخمخمخــس مــن الفطــرةــس مــن الفطــرةــس مــن الفطــرةــس مــن الفطــرة«««« vســـتvســـتvســـتvســـتححححداد واخلتــان وقــداد واخلتــان وقــداد واخلتــان وقــداد واخلتــان وقــصصصص الــشارب ونتــف إالبــ الــشارب ونتــف إالبــ الــشارب ونتــف إالبــ الــشارب ونتــف إالب

 لك هـذه  لك هـذه  لك هـذه  لك هـذه »»»»عـرش مـن الفطـرةعـرش مـن الفطـرةعـرش مـن الفطـرةعـرش مـن الفطـرة««««: : : :  يف روايـة يف روايـة يف روايـة يف روايـة،،،،»»»»الفطرة الفطرة الفطرة الفطرة مخمخمخمخـسـسـسـس««««: : : :  يف رواية يف رواية يف رواية يف رواية))))»»»»أالظافرأالظافرأالظافرأالظافر
        . . . . رواÈت Pبتة يف الصحيرواÈت Pبتة يف الصحيرواÈت Pبتة يف الصحيرواÈت Pبتة يف الصحيححححنينينيني

        ....هل سنن الفطرة هل سنن الفطرة هل سنن الفطرة هل سنن الفطرة لكلكلكلكها عىل الوجوب؟ها عىل الوجوب؟ها عىل الوجوب؟ها عىل الوجوب؟

        . . . . ا عىل الوجوب، بل بعضها عىل الوجوب والبعض عىل vسـتحبابا عىل الوجوب، بل بعضها عىل الوجوب والبعض عىل vسـتحبابا عىل الوجوب، بل بعضها عىل الوجوب والبعض عىل vسـتحبابا عىل الوجوب، بل بعضها عىل الوجوب والبعض عىل vسـتحبابال ليست ال ليست ال ليست ال ليست لكلكلكلكهههه

 سواء الرجل  سواء الرجل  سواء الرجل  سواء الرجل )))) وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابت حول الفرج وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابت حول الفرج وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابت حول الفرج وهو َحلُْق العانة، ويه الشعر النابت حول الفرج:::: vسـت vسـت vسـت vسـتححححدادداددادداد----١١١١((((
 اكن فيـه  اكن فيـه  اكن فيـه  اكن فيـه  ٔانـه  ٔانـه  ٔانـه  ٔانـه  هذا دليل هذا دليل هذا دليل هذا دليل))))مسمسمسمسيييي بذÁ السـتعامل احلديدة فيه ويه املُو بذÁ السـتعامل احلديدة فيه ويه املُو بذÁ السـتعامل احلديدة فيه ويه املُو بذÁ السـتعامل احلديدة فيه ويه املُوىسىسىسَىس َ َ َ ((((ٔاو املرٔاة ٔاو املرٔاة ٔاو املرٔاة ٔاو املرٔاة 

        ....    ����ٔامواس عىل عهد النيب ٔامواس عىل عهد النيب ٔامواس عىل عهد النيب ٔامواس عىل عهد النيب 

جًدا اليت هو طلب موجًدا اليت هو طلب موجًدا اليت هو طلب موجًدا اليت هو طلب موىسىسىسىس لي لي لي ليححححلق هبا شـعر العانـة لق هبا شـعر العانـة لق هبا شـعر العانـة لق هبا شـعر العانـة  بن عدي مشهورة  بن عدي مشهورة  بن عدي مشهورة  بن عدي مشهورة خبيبخبيبخبيبخبيبواقعة واقعة واقعة واقعة 
يقولون إالسالم ديـن لـيس ديـن نظافـة وال طهـارة وال يقولون إالسالم ديـن لـيس ديـن نظافـة وال طهـارة وال يقولون إالسالم ديـن لـيس ديـن نظافـة وال طهـارة وال يقولون إالسالم ديـن لـيس ديـن نظافـة وال طهـارة وال ننننزاهـة، ، زاهـة، ، زاهـة، ، زاهـة، ، . . . . قبل ٔان يعدموهقبل ٔان يعدموهقبل ٔان يعدموهقبل ٔان يعدموه

ــد ٔان تكــون عنــدك »»»»ٕان هللا مجيــل حيــب إان هللا مجيــل حيــب إان هللا مجيــل حيــب إان هللا مجيــل حيــب امجلمجلمجلمجلــالــالــالــال««««: : : :  يقــول يقــول يقــول يقــول����النــيب النــيب النــيب النــيب  ــد ٔان تكــون عنــدك ، وÁi الب ــد ٔان تكــون عنــدك ، وÁi الب ــد ٔان تكــون عنــدك ، وÁi الب ، وÁi الب
هندام، املسمل البد ٔان يرى هندام، املسمل البد ٔان يرى هندام، املسمل البد ٔان يرى هندام، املسمل البد ٔان يرى مبمبمبمبنظر حسن، البد ٔان تكون نظيفا طول الوقت، البد نظر حسن، البد ٔان تكون نظيفا طول الوقت، البد نظر حسن، البد ٔان تكون نظيفا طول الوقت، البد نظر حسن، البد ٔان تكون نظيفا طول الوقت، البد 

    يل أالذى، تزيل أالشـياء اليت تسبب Á الرايل أالذى، تزيل أالشـياء اليت تسبب Á الرايل أالذى، تزيل أالشـياء اليت تسبب Á الرايل أالذى، تزيل أالشـياء اليت تسبب Á الراحئحئحئحئة الكرهية، ملاذا رشع الغـسلة الكرهية، ملاذا رشع الغـسلة الكرهية، ملاذا رشع الغـسلة الكرهية، ملاذا رشع الغـسلٔان تز ٔان تز ٔان تز ٔان تز 
، فإالسالم قال قبل ٔان تذهب ٕاىل هذا vجـ، فإالسالم قال قبل ٔان تذهب ٕاىل هذا vجـ، فإالسالم قال قبل ٔان تذهب ٕاىل هذا vجـ، فإالسالم قال قبل ٔان تذهب ٕاىل هذا vجـ$$$$ع ع ع ع يوم ايوم ايوم ايوم امجلمجلمجلمجلعة؟ رشع الجعة؟ رشع الجعة؟ رشع الجعة؟ رشع الج$$$$ع الناسع الناسع الناسع الناس

تغتسل ٔالن ٕاذا ازتغتسل ٔالن ٕاذا ازتغتسل ٔالن ٕاذا ازتغتسل ٔالن ٕاذا ازمحمحمحمح الناس ازد الناس ازد الناس ازد الناس ازدمحمحمحمح املصلون، واملساUٔ حصل فهيـا عـرق ومـا شـابه  املصلون، واملساUٔ حصل فهيـا عـرق ومـا شـابه  املصلون، واملساUٔ حصل فهيـا عـرق ومـا شـابه  املصلون، واملساUٔ حصل فهيـا عـرق ومـا شـابه 
ب�، وÁi تغتـسل وتـضع مـن ب�، وÁi تغتـسل وتـضع مـن ب�، وÁi تغتـسل وتـضع مـن ب�، وÁi تغتـسل وتـضع مـن ذÁ ال يكون + راذÁ ال يكون + راذÁ ال يكون + راذÁ ال يكون + راحئحئحئحئة كرهيـة ٕاذا كنـت مغتـسال قـ ة كرهيـة ٕاذا كنـت مغتـسال قـ ة كرهيـة ٕاذا كنـت مغتـسال قـ ة كرهيـة ٕاذا كنـت مغتـسال قـ 

 اكن ٕاذا  اكن ٕاذا  اكن ٕاذا  اكن ٕاذا ���� وهـدي النـيب  وهـدي النـيب  وهـدي النـيب  وهـدي النـيب ����ٔاطيب الطيب اiي عندك هـذا هـو هـدي النـيب ٔاطيب الطيب اiي عندك هـذا هـو هـدي النـيب ٔاطيب الطيب اiي عندك هـذا هـو هـدي النـيب ٔاطيب الطيب اiي عندك هـذا هـو هـدي النـيب 
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        . . . . ����قابل الوفود اكن + مالبس خاصة، ملقاب] الوفود قابل الوفود اكن + مالبس خاصة، ملقاب] الوفود قابل الوفود اكن + مالبس خاصة، ملقاب] الوفود قابل الوفود اكن + مالبس خاصة، ملقاب] الوفود 

        ....))))ويف ٕازالته جامل ونظافة، وويف ٕازالته جامل ونظافة، وويف ٕازالته جامل ونظافة، وويف ٕازالته جامل ونظافة، وميميميميكن ٕازالته بغري احللق اكملزيالت املصنعةكن ٕازالته بغري احللق اكملزيالت املصنعةكن ٕازالته بغري احللق اكملزيالت املصنعةكن ٕازالته بغري احللق اكملزيالت املصنعة((((

        ....هل جيوز ٕازاU شعر العانة بغري املوهل جيوز ٕازاU شعر العانة بغري املوهل جيوز ٕازاU شعر العانة بغري املوهل جيوز ٕازاU شعر العانة بغري املوىسىسىسىس؟ ؟ ؟ ؟ 

        . . . . العالعالعالعربربربربة التنظيف،ة التنظيف،ة التنظيف،ة التنظيف،فففف    جيوزجيوزجيوزجيوز نعم  نعم  نعم  نعم 

        ؟؟؟؟رجل واملرٔاة عىل السواءرجل واملرٔاة عىل السواءرجل واملرٔاة عىل السواءرجل واملرٔاة عىل السواءلللللللل    هل حلق العانةهل حلق العانةهل حلق العانةهل حلق العانة

        . . . .  ٔاو ٔاي مزيل يزيل هذا الشعر ٔاو ٔاي مزيل يزيل هذا الشعر ٔاو ٔاي مزيل يزيل هذا الشعر ٔاو ٔاي مزيل يزيل هذا الشعر عىل السواء، عىل السواء، عىل السواء، عىل السواء،حلق العانة للرجل واملرٔاةحلق العانة للرجل واملرٔاةحلق العانة للرجل واملرٔاةحلق العانة للرجل واملرٔاة

وهو ٕازاU اجلوهو ٕازاU اجلوهو ٕازاU اجلوهو ٕازاU اجل5555ة اليت تغطة اليت تغطة اليت تغطة اليت تغطيييي احلََشَفة حىت ت احلََشَفة حىت ت احلََشَفة حىت ت احلََشَفة حىت تربربربربز احلشفة، وهذا يف حق ز احلشفة، وهذا يف حق ز احلشفة، وهذا يف حق ز احلشفة، وهذا يف حق : : : :  اخلتان اخلتان اخلتان اخلتان----٢٢٢٢((((
. . . .  ٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يك ٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يك ٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يك ٕاهنا تشـبه ُعرف ا°يك::::قيلقيلقيلقيل. . . . فقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالجفقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالجفقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالجفقطع محلة زائدة فوق حمل إاليالج: : : : ٔاما أالنٔاما أالنٔاما أالنٔاما أالنىثىثىثىث. . . . اiكراiكراiكراiكر

        ))))ٔانه واجب يف حق الرجال، سـنة يف حق النساءٔانه واجب يف حق الرجال، سـنة يف حق النساءٔانه واجب يف حق الرجال، سـنة يف حق النساءٔانه واجب يف حق الرجال، سـنة يف حق النساء: : : : والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح

        ....؟؟؟؟حمك اخلتانحمك اخلتانحمك اخلتانحمك اخلتان    ماماماما

اختلف فهيا بني الفقهاء هل هو واجب يف حق الرجال والنـساء ٔام هـو مـسـتحب اختلف فهيا بني الفقهاء هل هو واجب يف حق الرجال والنـساء ٔام هـو مـسـتحب اختلف فهيا بني الفقهاء هل هو واجب يف حق الرجال والنـساء ٔام هـو مـسـتحب اختلف فهيا بني الفقهاء هل هو واجب يف حق الرجال والنـساء ٔام هـو مـسـتحب 
يف حق الرجال والنساء؟ ٔام هو واجب يف حق الرجال مكرمة يف حق النساء؟ ٔاو يف حق الرجال والنساء؟ ٔام هو واجب يف حق الرجال مكرمة يف حق النساء؟ ٔاو يف حق الرجال والنساء؟ ٔام هو واجب يف حق الرجال مكرمة يف حق النساء؟ ٔاو يف حق الرجال والنساء؟ ٔام هو واجب يف حق الرجال مكرمة يف حق النساء؟ ٔاو 

ق النساء؟ ٔام هو مباح يف حـق الرجـال ق النساء؟ ٔام هو مباح يف حـق الرجـال ق النساء؟ ٔام هو مباح يف حـق الرجـال ق النساء؟ ٔام هو مباح يف حـق الرجـال هو مسـتحب يف حق الرجال مباح يف حهو مسـتحب يف حق الرجال مباح يف حهو مسـتحب يف حق الرجال مباح يف حهو مسـتحب يف حق الرجال مباح يف ح
ؤاهل التغريب يريدون ٔان تنتـرش الفاحـشة يف ؤاهل التغريب يريدون ٔان تنتـرش الفاحـشة يف ؤاهل التغريب يريدون ٔان تنتـرش الفاحـشة يف ؤاهل التغريب يريدون ٔان تنتـرش الفاحـشة يف : : : : دون النساء؟ هذا ¹م دون النساء؟ هذا ¹م دون النساء؟ هذا ¹م دون النساء؟ هذا ¹م لكلكلكلكه يقاله يقاله يقاله يقال
 عىل  عىل  عىل  عىل جتجتجتجتررررميميميمي اخلتان، واخلتـان ســنة مـن سـنن  اخلتان، واخلتـان ســنة مـن سـنن  اخلتان، واخلتـان ســنة مـن سـنن  اخلتان، واخلتـان ســنة مـن سـنن فرتةفرتةفرتةفرتةٔاوساط اiين آمنوا فيقومون لك ٔاوساط اiين آمنوا فيقومون لك ٔاوساط اiين آمنوا فيقومون لك ٔاوساط اiين آمنوا فيقومون لك 

    ���� �لقادوم وهو معره  �لقادوم وهو معره  �لقادوم وهو معره  �لقادوم وهو معره مثمثمثمثانني سـنة، وهللا انني سـنة، وهللا انني سـنة، وهللا انني سـنة، وهللا ����أالنبياء واملرسلني، فاختأالنبياء واملرسلني، فاختأالنبياء واملرسلني، فاختأالنبياء واملرسلني، فاختنتنتنتنت ٕابراهمي  ٕابراهمي  ٕابراهمي  ٕابراهمي 

 النـيب  النـيب  النـيب  النـيب ���� فـأمر هللا  فـأمر هللا  فـأمر هللا  فـأمر هللا ))))مث ٔاوحينا ٕاليك ٔان اتبع مـ] ٕابـراهمي حنيفـامث ٔاوحينا ٕاليك ٔان اتبع مـ] ٕابـراهمي حنيفـامث ٔاوحينا ٕاليك ٔان اتبع مـ] ٕابـراهمي حنيفـامث ٔاوحينا ٕاليك ٔان اتبع مـ] ٕابـراهمي حنيفـا((((    ����سو+ سو+ سو+ سو+ ٔامر ر ٔامر ر ٔامر ر ٔامر ر 

 اخلتان ف اخلتان ف اخلتان ف اخلتان ف����Á اخلتـان ســنة مـن Á اخلتـان ســنة مـن Á اخلتـان ســنة مـن Á اخلتـان ســنة مـن ���� ٕ�تباع م] ٕابراهمي واكن من م] ٕابراهمي  ٕ�تباع م] ٕابراهمي واكن من م] ٕابراهمي  ٕ�تباع م] ٕابراهمي واكن من م] ٕابراهمي  ٕ�تباع م] ٕابراهمي واكن من م] ٕابراهمي ����

    ����سنن أالنبياء واملرسلني وجاء إالسالم ؤاقر هذه اخلص] وقرر هذا احلمك فقـال سنن أالنبياء واملرسلني وجاء إالسالم ؤاقر هذه اخلص] وقرر هذا احلمك فقـال سنن أالنبياء واملرسلني وجاء إالسالم ؤاقر هذه اخلص] وقرر هذا احلمك فقـال سنن أالنبياء واملرسلني وجاء إالسالم ؤاقر هذه اخلص] وقرر هذا احلمك فقـال 

    : : : : ����، وقـال النـيب ، وقـال النـيب ، وقـال النـيب ، وقـال النـيب »»»» الغـسل الغـسل الغـسل الغـسلٕاذا التقى اخلتـاÎن فقـد وجـبٕاذا التقى اخلتـاÎن فقـد وجـبٕاذا التقى اخلتـاÎن فقـد وجـبٕاذا التقى اخلتـاÎن فقـد وجـب««««: : : : يف ٔاكيف ٔاكيف ٔاكيف ٔاكرثرثرثرث من حديث من حديث من حديث من حديث
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، طبعـا الـ�م يف هـذه ، طبعـا الـ�م يف هـذه ، طبعـا الـ�م يف هـذه ، طبعـا الـ�م يف هـذه »»»» للوجـه للوجـه للوجـه للوجـهرضرضرضرضيييي وال تهن وال تهن وال تهن وال تهنيكيكيكيك فٕانه ٔاحرى للزوج ؤان فٕانه ٔاحرى للزوج ؤان فٕانه ٔاحرى للزوج ؤان فٕانه ٔاحرى للزوج ؤانٔاأٔأامشمشمشمش««««للخاتنةللخاتنةللخاتنةللخاتنة
القضية طبعا ¹م �م جًدا وٕان اكن ¹م حساس ولكن وما جعل عليمك يف ا°ين القضية طبعا ¹م �م جًدا وٕان اكن ¹م حساس ولكن وما جعل عليمك يف ا°ين القضية طبعا ¹م �م جًدا وٕان اكن ¹م حساس ولكن وما جعل عليمك يف ا°ين القضية طبعا ¹م �م جًدا وٕان اكن ¹م حساس ولكن وما جعل عليمك يف ا°ين 
من حرج وٕان هللا ال يسـتحمن حرج وٕان هللا ال يسـتحمن حرج وٕان هللا ال يسـتحمن حرج وٕان هللا ال يسـتحيييي من احلق، بعض الناس يسـتح من احلق، بعض الناس يسـتح من احلق، بعض الناس يسـتح من احلق، بعض الناس يسـتحيييي من ال�م يف مثل  من ال�م يف مثل  من ال�م يف مثل  من ال�م يف مثل 

تبـارك تبـارك تبـارك تبـارك ---- واخلتان، ال هذا رشع ورشع هللا  واخلتان، ال هذا رشع ورشع هللا  واخلتان، ال هذا رشع ورشع هللا  واخلتان، ال هذا رشع ورشع هللا لكلكلكلكه خري، وهللا ه خري، وهللا ه خري، وهللا ه خري، وهللا هذه القضاv Èسـتهذه القضاv Èسـتهذه القضاv Èسـتهذه القضاv Èسـتححححدادداددادداد
عبـاد والـبالد، فهـذا الـ�م ¹م فيـه مـصلعبـاد والـبالد، فهـذا الـ�م ¹م فيـه مـصلعبـاد والـبالد، فهـذا الـ�م ¹م فيـه مـصلعبـاد والـبالد، فهـذا الـ�م ¹م فيـه مـصلححححة ة ة ة  ما رشع شيئًا ٕاال ملـصل ما رشع شيئًا ٕاال ملـصل ما رشع شيئًا ٕاال ملـصل ما رشع شيئًا ٕاال ملـصلححححة ال ة ال ة ال ة ال ----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل

 ٔان  ٔان  ٔان  ٔان  ال  ال  ال  ال ميميميمينعهـا احليـاءنعهـا احليـاءنعهـا احليـاءنعهـا احليـاء����، بل ٕان املرٔاة اكنت عـىل عهـد النـيب ، بل ٕان املرٔاة اكنت عـىل عهـد النـيب ، بل ٕان املرٔاة اكنت عـىل عهـد النـيب ، بل ٕان املرٔاة اكنت عـىل عهـد النـيب ����راراراراحجحجحجحجة ٔالمة النيب ة ٔالمة النيب ة ٔالمة النيب ة ٔالمة النيب 

ــدخل ــدخلت ــدخلت ــدخلت ــىل رســول هللا ت ــىل رســول هللا  ع ــىل رســول هللا  ع ــىل رســول هللا  ع ــسأل يف ���� ع ــت ت ــه رجــال واكن ــس مع ــسأل يف  واكن جيل ــت ت ــه رجــال واكن ــس مع ــسأل يف  واكن جيل ــت ت ــه رجــال واكن ــس مع ــسأل يف  واكن جيل ــت ت ــه رجــال واكن ــس مع ــصصصص     واكن جيل ــٔاخ ــٔاخ ــٔاخ ٔاخ

 وهو اكن  وهو اكن  وهو اكن  وهو اكن ����اخلصوصيات، كام ثبت عند مسمل وغريه، ٔان امرٔاة دخلت عىل النيب اخلصوصيات، كام ثبت عند مسمل وغريه، ٔان امرٔاة دخلت عىل النيب اخلصوصيات، كام ثبت عند مسمل وغريه، ٔان امرٔاة دخلت عىل النيب اخلصوصيات، كام ثبت عند مسمل وغريه، ٔان امرٔاة دخلت عىل النيب 
هـل هـل هـل هـل » » » » ٕاذا احٕاذا احٕاذا احٕاذا احمتمتمتمتلت املـرٔاة ٔاعلهيـا غـسللت املـرٔاة ٔاعلهيـا غـسللت املـرٔاة ٔاعلهيـا غـسللت املـرٔاة ٔاعلهيـا غـسل««««: : : : يف مجع من الصيف مجع من الصيف مجع من الصيف مجع من الصححححابة وقالت È رسول هللاابة وقالت È رسول هللاابة وقالت È رسول هللاابة وقالت È رسول هللا

؟ مـا ذهـب، وÁi ؟ مـا ذهـب، وÁi ؟ مـا ذهـب، وÁi ؟ مـا ذهـب، وÁi ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----حياء املرٔاة ضاع بسبب السؤال عن دين هللا حياء املرٔاة ضاع بسبب السؤال عن دين هللا حياء املرٔاة ضاع بسبب السؤال عن دين هللا حياء املرٔاة ضاع بسبب السؤال عن دين هللا 

ن معرفن معرفن معرفن معرفهتهتهتهتا فيشرتك فهيا الرجال والنساء ا فيشرتك فهيا الرجال والنساء ا فيشرتك فهيا الرجال والنساء ا فيشرتك فهيا الرجال والنساء  ٔالن هذه ٔامور البد م ٔالن هذه ٔامور البد م ٔالن هذه ٔامور البد م ٔالن هذه ٔامور البد م����ما ٔاما ٔاما ٔاما ٔاننننكر علهيا النيب كر علهيا النيب كر علهيا النيب كر علهيا النيب 

        . . . . »»»»نعم ٕاذا رٔات املاءنعم ٕاذا رٔات املاءنعم ٕاذا رٔات املاءنعم ٕاذا رٔات املاء««««: : : : ����عىل حد سواء، فقال النيب عىل حد سواء، فقال النيب عىل حد سواء، فقال النيب عىل حد سواء، فقال النيب 

 تشكو من زو تشكو من زو تشكو من زو تشكو من زو....ا فقالت قوًال اسـتحيا منه ٔابـو ا فقالت قوًال اسـتحيا منه ٔابـو ا فقالت قوًال اسـتحيا منه ٔابـو ا فقالت قوًال اسـتحيا منه ٔابـو ����ودخلت امرٔاة ٔاخرى عىل النيب ودخلت امرٔاة ٔاخرى عىل النيب ودخلت امرٔاة ٔاخرى عىل النيب ودخلت امرٔاة ٔاخرى عىل النيب 

 ٔاسـك ٔاسـك ٔاسـك ٔاسـكهتهتهتهتا، واكنـت ا، واكنـت ا، واكنـت ا، واكنـت ���� وقـال للنـيب  وقـال للنـيب  وقـال للنـيب  وقـال للنـيب ���� حىت ٔانه اسـترت بو حىت ٔانه اسـترت بو حىت ٔانه اسـترت بو حىت ٔانه اسـترت بو....ه دار وه دار وه دار وه دار و....ـه ـه ـه ـه ����بكر بكر بكر بكر 

    ميميميمينعهـا مـن الـسؤال، فـرنعهـا مـن الـسؤال، فـرنعهـا مـن الـسؤال، فـرنعهـا مـن الـسؤال، فـرمحمحمحمح هللا نـساء  هللا نـساء  هللا نـساء  هللا نـساء  ومل ومل ومل ومل���� رد علهيـا  رد علهيـا  رد علهيـا  رد علهيـا ���� فالنيب  فالنيب  فالنيب  فالنيب ����تسأل النيب تسأل النيب تسأل النيب تسأل النيب 
        . . . . ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----أالنصار ما اكن أالنصار ما اكن أالنصار ما اكن أالنصار ما اكن ميميميمينعهن احلياء ٔان يتفقهن يف دين هللا نعهن احلياء ٔان يتفقهن يف دين هللا نعهن احلياء ٔان يتفقهن يف دين هللا نعهن احلياء ٔان يتفقهن يف دين هللا 

ٔان اخلتان واجب للرجال والنساء ومـن حيـمك قـضية املـرٔاة ٔان اخلتان واجب للرجال والنساء ومـن حيـمك قـضية املـرٔاة ٔان اخلتان واجب للرجال والنساء ومـن حيـمك قـضية املـرٔاة ٔان اخلتان واجب للرجال والنساء ومـن حيـمك قـضية املـرٔاة : : : : الراالراالراالراحجحجحجحج من ٔاقوال العلامء من ٔاقوال العلامء من ٔاقوال العلامء من ٔاقوال العلامء
ااااIIIIتصني، تذهب املرٔاة عنـد تـسع ســنني عـرش ســنني وهـذا ٔافـضل سـن خلتـان تصني، تذهب املرٔاة عنـد تـسع ســنني عـرش ســنني وهـذا ٔافـضل سـن خلتـان تصني، تذهب املرٔاة عنـد تـسع ســنني عـرش ســنني وهـذا ٔافـضل سـن خلتـان تصني، تذهب املرٔاة عنـد تـسع ســنني عـرش ســنني وهـذا ٔافـضل سـن خلتـان 

طبيبة ماهرة حاذقة يف هذا البـاب ٔاحتتـاج ٕاىل اخلتـان ٔام ال، ٕان طبيبة ماهرة حاذقة يف هذا البـاب ٔاحتتـاج ٕاىل اخلتـان ٔام ال، ٕان طبيبة ماهرة حاذقة يف هذا البـاب ٔاحتتـاج ٕاىل اخلتـان ٔام ال، ٕان طبيبة ماهرة حاذقة يف هذا البـاب ٔاحتتـاج ٕاىل اخلتـان ٔام ال، ٕان إالÎإالÎإالÎإالÎثثثث وتستشري  وتستشري  وتستشري  وتستشري 
 فال يشء وهللا ٔاعمل، ٔالن موضوع اخلتان كام قـال  فال يشء وهللا ٔاعمل، ٔالن موضوع اخلتان كام قـال  فال يشء وهللا ٔاعمل، ٔالن موضوع اخلتان كام قـال  فال يشء وهللا ٔاعمل، ٔالن موضوع اخلتان كام قـال ججججاحتاجت ٕاليه يلز�ا وٕان مل حتتاحتاجت ٕاليه يلز�ا وٕان مل حتتاحتاجت ٕاليه يلز�ا وٕان مل حتتاحتاجت ٕاليه يلز�ا وٕان مل حتت

        ::::هناهناهناهنا



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ....تطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفةتطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفةتطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفةتطهري اiكر من النجاسة احملتقنة يف الُقلَْفة: : : : واحلمكة يف ختان الرجلواحلمكة يف ختان الرجلواحلمكة يف ختان الرجلواحلمكة يف ختان الرجل((((

        ....وفوائده كثريةوفوائده كثريةوفوائده كثريةوفوائده كثرية

ا ٔايفٕانه يَُقلِّل من غُ فٕانه يَُقلِّل من غُ فٕانه يَُقلِّل من غُ فٕانه يَُقلِّل من غُ : : : : ٔاما املرٔاةٔاما املرٔاةٔاما املرٔاةٔاما املرٔاة ا ٔايِ ا ٔايِ         ....شدة شهوهتاشدة شهوهتاشدة شهوهتاشدة شهوهتا: : : : لَْملَْملَْملَْمهتهتهتِهتا ٔايِ

ويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للويسـتحب ٔان يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ٔالنه ٔارسع للربربربربء، ولينشأ الصغري عىل ء، ولينشأ الصغري عىل ء، ولينشأ الصغري عىل ء، ولينشأ الصغري عىل 
 طبعا سن اخلتان هذا مرجعه ٕاىل vحتياج ولكن اiكـر يف ٔاول ثالثـة  طبعا سن اخلتان هذا مرجعه ٕاىل vحتياج ولكن اiكـر يف ٔاول ثالثـة  طبعا سن اخلتان هذا مرجعه ٕاىل vحتياج ولكن اiكـر يف ٔاول ثالثـة  طبعا سن اخلتان هذا مرجعه ٕاىل vحتياج ولكن اiكـر يف ٔاول ثالثـة ))))ٔاأٔأامكمكمكمكل حالل حالل حالل حال

ننا ننا ننا ننا أ أ أ أ شهور من الوالدة هذا ٔافضل سن خلتانه، ٔالن اجلشهور من الوالدة هذا ٔافضل سن خلتانه، ٔالن اجلشهور من الوالدة هذا ٔافضل سن خلتانه، ٔالن اجلشهور من الوالدة هذا ٔافضل سن خلتانه، ٔالن اجل5555 مل جيف ومل يشـتد فيسهل  مل جيف ومل يشـتد فيسهل  مل جيف ومل يشـتد فيسهل  مل جيف ومل يشـتد فيسهل 
        ....ا السن فيطيب رسيًعا ا السن فيطيب رسيًعا ا السن فيطيب رسيًعا ا السن فيطيب رسيًعا خبخبخبخبالف لو كالف لو كالف لو كالف لو كربربربرب يف السن شيئًا ما يف السن شيئًا ما يف السن شيئًا ما يف السن شيئًا ماخنخنخنخنتنه يف هذتنه يف هذتنه يف هذتنه يف هذ

        ....مىت جيب اخلتان عند البلومىت جيب اخلتان عند البلومىت جيب اخلتان عند البلومىت جيب اخلتان عند البلوغغغغ؟؟؟؟

 لو ٔان طفل مرت عليه سـنوات ٕاىل ٔان وصل البلو لو ٔان طفل مرت عليه سـنوات ٕاىل ٔان وصل البلو لو ٔان طفل مرت عليه سـنوات ٕاىل ٔان وصل البلو لو ٔان طفل مرت عليه سـنوات ٕاىل ٔان وصل البلوغغغغ يلزمه وجيب عليـه ٔان  يلزمه وجيب عليـه ٔان  يلزمه وجيب عليـه ٔان  يلزمه وجيب عليـه ٔان خيخيخيخيتـتـتـتـنتنتنتنت    
عند البلوعند البلوعند البلوعند البلوغغغغ، ٔاما املسـتحب + فهذه مساUٔ تقديرية ، ٔاما املسـتحب + فهذه مساUٔ تقديرية ، ٔاما املسـتحب + فهذه مساUٔ تقديرية ، ٔاما املسـتحب + فهذه مساUٔ تقديرية ننننرجع ٕاىل ٔاهل الشأن فهيا، ولكن رجع ٕاىل ٔاهل الشأن فهيا، ولكن رجع ٕاىل ٔاهل الشأن فهيا، ولكن رجع ٕاىل ٔاهل الشأن فهيا، ولكن 

و° اiكر الطفل الصغري ٔافضل سـن للو° اiكر الطفل الصغري ٔافضل سـن للو° اiكر الطفل الصغري ٔافضل سـن للو° اiكر الطفل الصغري ٔافضل سـن للخخخختـان فيـه تـان فيـه تـان فيـه تـان فيـه ملا قرٔات حبثا يف هذا الباب ٔان الملا قرٔات حبثا يف هذا الباب ٔان الملا قرٔات حبثا يف هذا الباب ٔان الملا قرٔات حبثا يف هذا الباب ٔان ال
ٔاول ثالثة ٔاشهر ٔالنه ال يشعر �خلتان مطلقا، ٔاما البنت فأفضل سن لها قبل البلؤاول ثالثة ٔاشهر ٔالنه ال يشعر �خلتان مطلقا، ٔاما البنت فأفضل سن لها قبل البلؤاول ثالثة ٔاشهر ٔالنه ال يشعر �خلتان مطلقا، ٔاما البنت فأفضل سن لها قبل البلؤاول ثالثة ٔاشهر ٔالنه ال يشعر �خلتان مطلقا، ٔاما البنت فأفضل سن لها قبل البلوغغغغ    
قبل احليض، وقبل احليض هذا يقدر من تسع ٕاىل عرش سـنوات وتذهب ٕاىل ٔاهل قبل احليض، وقبل احليض هذا يقدر من تسع ٕاىل عرش سـنوات وتذهب ٕاىل ٔاهل قبل احليض، وقبل احليض هذا يقدر من تسع ٕاىل عرش سـنوات وتذهب ٕاىل ٔاهل قبل احليض، وقبل احليض هذا يقدر من تسع ٕاىل عرش سـنوات وتذهب ٕاىل ٔاهل 
الشأن ؤاهل الثقة يف هذا الباب وتـسأل هـل يلز�ـا اخلتـان ٔام ال؟ ٕان قـال ٔاهـل الشأن ؤاهل الثقة يف هذا الباب وتـسأل هـل يلز�ـا اخلتـان ٔام ال؟ ٕان قـال ٔاهـل الشأن ؤاهل الثقة يف هذا الباب وتـسأل هـل يلز�ـا اخلتـان ٔام ال؟ ٕان قـال ٔاهـل الشأن ؤاهل الثقة يف هذا الباب وتـسأل هـل يلز�ـا اخلتـان ٔام ال؟ ٕان قـال ٔاهـل 
ــالوا ال يلز�ــا حيهنــا  ــاب يلز�ــا ٕاذن جيــب علهيــا اخلتــان، وٕان ق ــر يف هــذا الب ــالوا ال يلز�ــا حيهنــا اiك ــاب يلز�ــا ٕاذن جيــب علهيــا اخلتــان، وٕان ق ــر يف هــذا الب ــالوا ال يلز�ــا حيهنــا اiك ــاب يلز�ــا ٕاذن جيــب علهيــا اخلتــان، وٕان ق ــر يف هــذا الب ــالوا ال يلز�ــا حيهنــا اiك ــاب يلز�ــا ٕاذن جيــب علهيــا اخلتــان، وٕان ق ــر يف هــذا الب اiك

وال جيب ٔالنه مكرمة يف حقها، وال ننكر اخلتان كام يقول وال جيب ٔالنه مكرمة يف حقها، وال ننكر اخلتان كام يقول وال جيب ٔالنه مكرمة يف حقها، وال ننكر اخلتان كام يقول وال جيب ٔالنه مكرمة يف حقها، وال ننكر اخلتان كام يقول  فق فق فق فقطططط ، ، ، ،يسـتحب يف حقها يسـتحب يف حقها يسـتحب يف حقها يسـتحب يف حقها 
ماكن الصحراوية عن أالمـاكن ماكن الصحراوية عن أالمـاكن ماكن الصحراوية عن أالمـاكن ماكن الصحراوية عن أالمـاكن االٔ االٔ االٔ االٔ هؤالء وكام يفعل هؤالء، وطبعا املساUٔ هؤالء وكام يفعل هؤالء، وطبعا املساUٔ هؤالء وكام يفعل هؤالء، وطبعا املساUٔ هؤالء وكام يفعل هؤالء، وطبعا املساUٔ ختختختختتلف من تلف من تلف من تلف من 

 حرارة تبلغ املـرٔاة رسيًعـا املنـاطق البـاردة تبلـغ  حرارة تبلغ املـرٔاة رسيًعـا املنـاطق البـاردة تبلـغ  حرارة تبلغ املـرٔاة رسيًعـا املنـاطق البـاردة تبلـغ  حرارة تبلغ املـرٔاة رسيًعـا املنـاطق البـاردة تبلـغ اليت فهيا شدة برودة، اليت فهيا شدةاليت فهيا شدة برودة، اليت فهيا شدةاليت فهيا شدة برودة، اليت فهيا شدةاليت فهيا شدة برودة، اليت فهيا شدة
املرٔاة متأخرة املرٔاة متأخرة املرٔاة متأخرة املرٔاة متأخرة خبخبخبخبالف أالماكن احلارة، فهذه يف أالماكن احلارة حنتـاط ونـذهب ٔالهـل الف أالماكن احلارة، فهذه يف أالماكن احلارة حنتـاط ونـذهب ٔالهـل الف أالماكن احلارة، فهذه يف أالماكن احلارة حنتـاط ونـذهب ٔالهـل الف أالماكن احلارة، فهذه يف أالماكن احلارة حنتـاط ونـذهب ٔالهـل 
vختصاvختصاvختصاvختصاصصصص فيه ونستشري ٔاهل اiكر يف هذا الباب فـٕان قـالوا يلـزم اخلتـان فيلـزم  فيه ونستشري ٔاهل اiكر يف هذا الباب فـٕان قـالوا يلـزم اخلتـان فيلـزم  فيه ونستشري ٔاهل اiكر يف هذا الباب فـٕان قـالوا يلـزم اخلتـان فيلـزم  فيه ونستشري ٔاهل اiكر يف هذا الباب فـٕان قـالوا يلـزم اخلتـان فيلـزم 

ملرٔاة وال نتشـبه ملرٔاة وال نتشـبه ملرٔاة وال نتشـبه ملرٔاة وال نتشـبه وٕان قالوا ال يلزم فيسـتحب لها ٔايضا اخلتان ٔالنه يضبوٕان قالوا ال يلزم فيسـتحب لها ٔايضا اخلتان ٔالنه يضبوٕان قالوا ال يلزم فيسـتحب لها ٔايضا اخلتان ٔالنه يضبوٕان قالوا ال يلزم فيسـتحب لها ٔايضا اخلتان ٔالنه يضبطططط شهوة هذه ا شهوة هذه ا شهوة هذه ا شهوة هذه ا



  : من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيديةاخلامس فريغ الدرس ت
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----نـسأل هللا نـسأل هللا نـسأل هللا نـسأل هللا » » » » من تشـبه بقوم فهو مـهنممن تشـبه بقوم فهو مـهنممن تشـبه بقوم فهو مـهنممن تشـبه بقوم فهو مـهنم««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����هبؤالء اiين ال هبؤالء اiين ال هبؤالء اiين ال هبؤالء اiين ال خيخيخيخيتتون والنيب تتون والنيب تتون والنيب تتون والنيب 
    وصىلوصىلوصىلوصىل ٔان هيدينا وٕاÈ ٔان هيدينا وٕاÈ ٔان هيدينا وٕاÈ ٔان هيدينا وٕاÈمكمكمكمك ٕاىل سواء السبيل، هذا وامحلد � رب العاملني  ٕاىل سواء السبيل، هذا وامحلد � رب العاملني  ٕاىل سواء السبيل، هذا وامحلد � رب العاملني  ٕاىل سواء السبيل، هذا وامحلد � رب العاملني ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل

        ....ٔامجعنئامجعنئامجعنئامجعني    ووووحصحصحصحصبهبهبهبه    آ+آ+آ+آ+    وعىلوعىلوعىلوعىل    محمدمحمدمحمدمحمد    سـيدÎسـيدÎسـيدÎسـيدÎ    عىلعىلعىلعىل    وسملوسملوسملوسمل    هللاهللاهللاهللا

        .... ا ا ا انهتنهتنهتنهتـى ا°رس اخلامسـى ا°رس اخلامسـى ا°رس اخلامسـى ا°رس اخلامس

        
    


